
CONG TV CO PHAN 	CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIETNAM 
VAT LIeUDIN VA VIEN THONG 	Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

SAM CU'ONG 

S: 06 /2018/NQ-DHDCD 	 Long Thành, ngày 23 tháng 03 nãm 2018 

NGH! QUYET 

BA! HO! BONG CO BONG TH1f1NG NI EN NAM 2018 
CONG TY CO PHAN VT LIEU DIN VA VIEN THONG SAM C1JNG 

- Can cü Lust Doanh nghip s 68/2014/QH13; 

- Can cir Diu le cüa Cong ty C o^ phn Vt 1iu Din và Vin thông Sam Cir&ng; 

- Can cü Biên ban Di hi dng co^ dong thuing niên nãm 2018 so 05/2018/BB- 
DHDCD ngãy 23/03/2018. 

Dai hi dng co^ dong thiing niên näm 2018 thng nht: 

QUYET NGH 

Dieu 1: Thông qua các báo cáo và chi tiêu kinh doanh nãm 2017, gm: 

1.1 Thông qua Báo cáo cüa HDQT, Ban diu hành, Ban kim soát và Báo cáo tài chInh 
näm 2017 dã duçic Cong ty TNHH Djch vi Tu van Tài chInh Kê toán và Kiêm toán 
Nam Vit (AASCN) kiêm toán, kêt qua kinh doanh nhu sau: 

- Doanh thu thutn: 	 340,56 t' dng 

- Tong lçii nhun sau thu: 	12,33 t dng 

1.2 Thông qua phuong an phân phi lcsi nhun näm 2017 

Lçi nhun chua phân phi tai  31/12/2017 	 18.857.717.735 d 

Phân phi lçii nhun näm 2017 nhu sau: 

- Quy dir phOng tài chInh và qu5 du tu phát trin 	 1.233.216.000 d 

- Quy khen thithng, phüc li 	 4.000.000.000 d 

- Chi trã co trc bang tin [12%] 	 6.560.918.400 d 

Tng phân phoA 1i nhun 	 11.794.134.400 d 

Li nhu.n con li chua phân phi 	 7.063.583.335 d 

1.3 Thông qua báo cáo quyt toán qu5 tin luang và thu lao HDQT, BKS, TK.HDQT 
näm 2017: 

- Tong quy tin lung thirc hin: 21,574 t dng 

- 	Tng qu5 thu lao HDQT, BKS, TK.HDQT thrc hin: 1,69 t' dng 

1.4 Thông qua báo cáo thâm tra kêt qua hot dng SXKD và di tu nám 2017 cüa Ban 
kiêm soát. 
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Diu 2:  Thông qua U hoich nàm 2018 

2.1 	Ke^ hoach san xut kinh doanh näm 2018 

Chi tiêu NAM 2018 So vói näm 2017 

- 	Doanhthuthun[t'dng] 400,00 117,64% 

Lçii nhun sau thus [tS' dng] 14,40 116,79% 

Chi phi khu hao TSCD [t dng] 9,91 113,92% 

Don giá tin luong [dng/1.000d LN truâc krong] 

và qu5' tin luong ti thiu 28,22 t' dng vâi diu 
kin hoàn thành kê hoach lcii nhun. 

603 105,00% 

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

T' 18 chi trã cO^ trc [%] 12% 100,00% 

Mirc thuOng vuçlt kê hoch lçi nhu.n không thp hon 30%/phn vuçYt sau thug. 

2.2 	Ke hoch du tu närn 2,018 

TT Dir an du tir DVT Tong mIrc du 
tir 

Ghi chü 

1 Khuôn tü PPHT CPS 1600x900x500 Tr. ding 2.000 

2 Khuôn tü PPHT CPS 1600x700x500 Tr. ding $1.450 

3 Thit bj cAt lazer (cu) Tr. dng 2.500 

4 May mài phAng, may phay co Tr. dng 1.000 

5 H6 thng thit bj SX g&, sir each din 
CPS 15Kv-35KV 

USD 150.000 

6 Xe ô to Tr. d3ng 1.300 

Cong II Tr. &ng 

USD 

8.250 

150.000 

Diéu 3: Thông qua vic hja chQn don vj kim toán Báo cáo tài chinh nám 2018 

Dai hi fly quyn cho HDQT lira ch9n don vi kim toán Báo Cáo tài chinh nám 
2018 trong s6 các cong ty sau: 

- Cong ty Tu van K8 toán và Kim toán Vit Nam (AVA) 

- Cong ty TNHH Djch vu Tu v.n Tài chinh Ke^ toán và Kim toán Nam Vit 
(AAS CN) 

- Cong ty TNHH Kim toán và Tu vn Tài chinh (IFC-ACAGroup) 

- Cong ty TNHH djch viii tu vn tài chinh Ke^ toán và Kim toán phia Nam (AASCS) 

- Cong ty TNHH djch vutu vAn tài chinh K6 toán và Kim toán (AASC) 
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Diu 4: Thông qua vic di ten Cong ty vã phê duyt Diu 1, Quy ché ni W ye quãn 
trl Cong ty 

Dai hi thong tht di ten Cong ty thành Cong ty C6^ phAn SAMETEL và phê duyt 
Diu 1, Quy che^ ni b6 yequân trj cüa Cong ty. 

Di hi giao cho HDQT và Tng Giám d6c thirc hih các thU tic dang k kinh 
doanh 1i theo dUng quy djnh cUa pháp 1utt hin hành. 

Diu 5:  Nghj quyt dã duçc 100% co^ dông có quyn biu quy& có mitt tai Dai hi biu 
quyét thông nhât thong qua. 

Diu 6:  EMi hi dng coA dông thuOrng nién näm 2018 giao cho HDQT, Ban Mu hành 
có trách nhim triên khai th%rc hin Nghj quyêt nay. Giao cho Ban kim soát tang cuông 
kiêm tra, giám sat vic thigrc hin Nghj quyêt cUa dai  hi. 

NOl NHAN:  

- C05  dông cUa Cong ty {website: sametel.com.vn} 

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

- Luu TK.HDQT. 

TM.DOAN CHU TICH DA! HO! 
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