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Bc 1p - Tir do - Htnh phüc 

S: 04 /2019/BB-DHDCD 	 Long Thành, ngày 22 tháng 03 näm 2019 

CONG TYCOPHAN 
SAMETEL 

BIEN BAN 

DAI HQI BONG CO BONG THU'NG NIEN NAM 2019 

CONG TY CO PHAN SAMETEL 

Dja chi trii s& chInh: Khu cong nghip Long Thành, du?ng sô  1, xä Tam An, huyn Long 
Thành, tinh Dông Nai, Vit Nam. 

Giy chirng nhn DKKD sO4  3600850734 thay di ln thir 10 ngày 19/12/2018 ni cp: 
Phông DKKD s& KH&DT tinh Dông Nai. 

Ngành nghe^ kinh doanh: San xut, lp rap các thit bj, vt lieu din và vin thông. Mua ban, 
xut nhp khâu, di l k gi'ri: Thiêt bj, nguyen v.t lieu din và viên thông, hang kim khI 
din may. Xây dirng cOng trInh dan dung, cong nghip. Trang trI ni that. San xu.t kinh 
doanh các san phâm khung nhOm, trân nhOm, trân kim loi. 

Th?yi gian: 	Bat d.0 lüc 8 gRi 30 ngày 22 tháng 03 näm 2019 

Dja dim: 	Cong ty Cci phn SAMETEL 

KCN Long Thành, du?ng s 0^ 1, xâ Tam An, huyn Long Thành, tinh Dng Nai 

I - KHAI MAC BA! HO! 
1. Thành phn tham dir: 

- 	Hi dng quân trj, Ban kim soát, Ban diu hành. 

- 	47 ct dOng dai  din cho 4.652.059 ct phn có quyn biu quyt. 

2. TInh ha p pháp cüa Dai  hi 

Dai hi dã nghe ông Phim Cir - TruOng ban th.m tra tu cách ci dOng báo cáo kt qua kim 
tra tu cách cô dOng (co biên bàn kern theo): 

Tong soA co^ phn cüa Cong ty: 5.467.432 ci phn 

Tong sé cO^ dông duçc mi tham dir Dai  hi: 495 ci dông dti din cho 5.467.432 c 
phn có quyn biu quyêt. 

SoA 
dai 

 biu là cOA dOng sâ hthi ho.c duçic üy quyn tham du cO mt Id: 47 cO^ dông dal 
din cho 4.652.059 cO phân chiêm t 18 85,09% tong so cô phân CO quyên biu quyêt. 

Can ct'r Ludt Doanh nghip sOA 68/2014/QH13 dâ dugc Quc hi nuOc Cong hôa 
XIICN Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Diêu 18 cUa Cong ty, Dai  hi cô 
dông thung niên nàm 2019 Cong ty Co phân SAMETEL là hcrp pháp va dü dieu 
kiên dê tiên hành Dai hôi. 

100% c0A dOng có quyn biu quyt cO m.t tai Dai hi dã biu quyt thng nht báo cáo th.m 
tra tu cách c6 dông. 

3. Ong Pham Ngçc Tu.n, Chü tjch HDQT doe din van khai mac Dai hi. 

4. Quy ch8 lam vic và Chuang trInh Dai  hi 



Ong Trn Van Duang thay mitt Ban t6 chi:rc thông qua Quy ch6 lam vic và Chuang trinh 
cüa Dai  hi. 100% cô dông có quyên biêu quyêt CO mt ti Di hi dã biêu quyêt thông nhât 
Quy chê lam vic và chuang trinh cüa Dai  hi. 

II— DOAN CHU T!CH, BAN Till]' K\i, BAN KIEM PHIEU DI HQI 

1. Bu Doàn Chü tjch Dai  htii 

Dti hi dã tin hành bu Doàn Chü tjch dti hi. 100% c dông có quyn biu quy& 
có mt tai Dti hi dä biêu quyêt thông nhât bâu Doàn Chü tjch gôm các thành viên: 

1. Ong Phtm NgQc Tun - Chü tjch HDQT 	- Chü t9a Dai hôi 

2. Ba H6 Thj Thu Huong - Phó CT HDQT 	 - Uy viên Doàn chü tjch 

3. Ong Nguyn Thin Cánh - UV HDQT, Tng giám dc - lily viên Doàn chü tjch 

2. Bu Ban thu k 

100% coA dông có quyn biu quyt CO mt ti Di hi dã biu quyt thng nht Ban 
thu k gôm: 

1. Ong Trn Van Duang 	Phó Tong GD - Truâng Ban 

2. Ong Nguyn Hunh Toti 	Tru&ng phOng HCNS - Uy vien 

3. Bu Ban kim phiu 

100% c dông có quyn biu quyt có mt ti Dai  hi dä biu quy& thng nht bAu 
Ban kiêm phiêu gôm các thành viên: 

1. Ong Pham Ci:r 	 - Phó Tong GD 	- Trueing ban kim phiu 

2. BA Nguyen Thj Diu Hin 	- Co^ dông 	- lily viên ban kim phiu 

3. BA Dng Trn Nht Uyên 	- NV phOng KTTC - lily viên ban kim phiu 

iii - CAC BAO CÁO IHJ'QC TR!NH BAY TRU'OC DAI 1101 

1. Di hi cia nghe ông Nguyn Thin Cãnh, UV HDQT, Tng giám dc thay mt 
HDQT trinh bay các báo cáo: 

- 	Báo cáo kt qua thirc hin k8 hoach SXKD và dAu tu näm 2018. 

- 	Báo cáo qu5 tin luang và thu lao cüa HDQT, BKS, TK.HDQT näm 2018. 

- 	KeA hoach SXKD và du tu nàm 2019. 

2. Dti hi cia nghe ông Pham NgQc Tu.n, Chü tjch HDQT thay mt HDQT báo cáo hot 
dtng cüa HDQT näm 2018 và ké hoach hoat dng näm 2019. 

3. Dti hi danghe ông Dào Ngc Quyt, UV Ban kim soát thay mt BKS d9c báo cáo 
thâm tra két qua hot dng san xuât kinh doanh và du tu XDCB näm 2018. 

4. Dti hi cia nghe bd H6 Thj Thu Huong - Phó CT HDQT báo cáo các t6f trinh: 

Rr trinh veA vic phân phi l?i  nhun nàm 2018 

To trinh v vic hra ch9n dan vi kim toán BCTC näm 2019. 

Th trinh ve^ vic b0^ sung nganh ngheA kinh doanh và sua ciM, b0^ sung Diu i 
Cong ty. 



- Tey trInh ve^ vic phát hành và niêm yet c6 phiu cho c6 dong hin hthi d8 tang 
von cô phân tü nguôn von chü sâ hUu (phát hành cô phiêu thng). 

IV - BAU ctY HO! BONG QUAN TRI, BAN KIEM SOAT NHIM KY 2019-2024 

1. Ong Phm Ngçc Tutn thay m.t HDQT, BKS nhim k' 2014-2019 tuyên boA kt thüc 
thim kS'  và giao lai cho Dai hi dông cô dong giâi thiu 1'mg viên bâu HDQT, BKS 
nhiêm k' 2019-2024. 

2. 100% théng nht s6 lucmg TV HDQT nhim k' 20 19-2024 là 5 nguñ và BKS là 3 
nguôi và giâi thiu 5 irng viên HDQT bâu lay 5 và 4 lrng viên BKS bâu lay 3. 

3. Thông qua báo cáo tng hçp danh sách üng cü, d8 cü üng viên tham gia HDQT, BKS 
thim k' 2019-2024, go m: 

C 0^ dông NGUYEN THI1N CANH sâ hUu: 350.999 co^ phn chim 6,42% tng so c 

phn có quyn bik quyt, trong do si hUu: 330.999 c6 phiu (chim 6,05%) lien tVc 

tr 20/06/2017 dn ngày 24/01/2019 (trên 6 thang) irng cir de^ bu vào Hi dng quãn 

trj và de^ cir irng c1r vien Ong Nguyn Hu'nh Toai b&u vào Ban kim soát. 

Nhórn Co^ dOng Cong ty CP Day và Cap SACOM và TRAN DANG THIC sâ hUu: 

1.843.939 coA phn chim 33,72% tng s6A c6A phtn cO quyn biu quyt d8 cir các i'rng 

cir viên deA bu vào Hi dng quán trj gm:: Ong Trtn Vit Anh và Ong Nguyn Trn 

Hiu. D cir các irng Cu viên d bAu vào Ban kim soát gm: Ong Tt Thanh Hãi và 

Ong Dào Ngçc Quyt 

C OA dông AFC VF LIMITED sâ hUu: 1.198.300 co^ ph.n chim 21,92% tng s ci 

ph&n có quyn biu quyt d cir irng clr viên Ong Phm Ng9c Tutn d8 bu vao Hi 

dông quán trj. 

COA dông ANDREAS KARALL sâ hüu: 383.010 c6 ph.n chim 7,01% tng s6 ci 

phAn có quyn biu quyt de^ cir t'rng ci.'r vien Ong Nguyn Lê Van de^ b.0 vào Hi 

dng quãn trj và deA cu ung ci.'r viên Ong Lixu Nh.t Huy de^ b.0 vào Ban kim soát. 

3. 100% cè, dông cO quyn biu quyt tai  di hi thong nht danh sách rng viên bu 
HDQT và BKS, gôm: 

Danh sách ting viên Hi dIng quãn trl (xp theo vn ABC): 

1. Ong Trtn Vit Anh 

2. Ong Nguyen Thin Cãnh 

3. Ong Nguyn Trn Hiu 

4. Ong Phm NgQc Tun 

5. Ong Nguyen Lê Van 

Danh sách frng viên Ban kim soft (xp theo vn ABC): 

1. Ong Ta Thanh }Tái 

2. Ong Luru Nh.t Huy 

3. Ong Dào Ngoc Quyt 



4. Ong Nguyn Hu5rnh Toi 

4. Ong Pham Cir, Truâng ban kim phiu thông qua quy ch6 bu cir HDQT, BKS. 

- 	MSCD 009 di din 7,01% vn: de^ nghj phiu bu các cô  dông k ten. 

- 	100% c dong có quyn bô phiu tai di hi thng tht quy ch8 bu cr HDQT, BKS 
nhim k' 2019-2024 và các cô dông k ten trên phiêu bâu. 

- Dti hi thirc hin b&u cr HDQT, BKS nhim k' 2019-2024 

- Dui hi nghi giãi lao 10 phüt. 

- 10 gi?ir 40 dti hi tip t%lc lam vic. 

V - THAO LUiN yE CAC BAO CÁO NAM 2018 vA CAC CHI TIEU KE HOACH 
NAM 2019 

1. Các kin dóng gop cüa cô  dông và di biu tham dtr 

MSCD 010 di din 24,95% van: 

- 	Cong ty dâ dAy mnh cOng tác phát trin khách hang. 

- 	Màng vin thông vAn con nhiu ca hi Cho phát trin trong 1-2 näm tth. 

- 	Solar phü ho vOi tinh hInh phát trin máng näng luçing xanh, sich. 

- 	Näm 2019 doanh thu và lçii nhun tilang diiang vâi nàm 2018 cAn phãi chuAn bj Cho 
vic phát triên theo chiên luçic mi và không duqc iiu dài. Näm nay không nén tang 
vOn, dê nghj Chia cô ti'rc nàm 2018 là 15%. 

MSCD 009 dii din 7,01% vn: 

- 	Dánh giá cao cOng tác quãn l, diu hành cüa HDQT và Ban diu hành. Ghi nhn n 
ligrc phát triên thj trtr?mg nixâc ngoài và mãng kinh doanh solar. 

- 	Chi trã c0^ tirc: d8 nghj chi c6 trc 15%, không phát hành tang von. 

MSCD 015 dti din 0,12% vn: 

- 	CAn chäm lo dôi s 	u ng ngi lao dQng d ho là ngi.r?ii cüng c dông di trên con diirng 
hoit dng và phát triên. 

- 	Cong ty cAn cung cap Cho c6 dOng chi tit v8 san phAm solar & ding cong ty phát 
triên, gith thiu khách hang. 

- 	Mong HDQT, BKS nhim k' mOi hoàn thành nhim vii di hi coA dông giao. 

MSCD 004 di din 1,75% vn: 

- 	CAn xem xét v t' le chi trã c tirc và tIch My & phát trin. 

- 	Kinh doanh solar: sê có nhiu thu.n lqi de^ phát trin. 

MSCD 046 dai diên vn 

Phát trin vtng bn cüa 1 doanh nghip phii thuc rAt lOn vào co^ dông lan. Mong cac 
co dOng lan là SAM và AFC hay di ding cOng ty: dê nghj 	khOng tAng tT l chi trã c 
tirc bang tiên len 15%. 

MSCD 002 di din 1,88% 



- 	Dng vth kin cüa c6 dông MS 046, & nghj gitt nguyen các t& trinh chi trà c6 tirc 
và phãt hành cô phiêu thuâng. 

MSCD 010 diii din 24,95% von: 

- Vn kinh doanh: không nht thit là vn c6 dông ma sir dung ngun vn khác mang 
lui lçi Ich tôi da cho cô dong. 

- 	MSCD 015 di din 0,12% vn: 

Diu chinh t' 16 chi trã co^ t1Ic bang tin và c6 phiu không ãnh htthng dn ngiii lao 
dng. 

MSCD 001 di din 26,59% v6n: 

- 	T 16 chi trá c tirc bang tin và phát hành c phiu thu&ng bàn than dâ trao di vâi 
cô dông ln AFC truâc khi hop HDQT và dti hi dong cô dông. 

2. Phan trã lôi và trao dôi 

Ong Phim NgQC Tun - Chü tjch HDQT trã 16'i: 

W phân phi lçi nhuQn và chi trã co^ ttrc: HDQT dà xem xét dánh giá tuong quart 
gitra thu câu von và tInh hinh tài chInh cüa cong ty; qua kiên cüa 2 cô dông lan dja 
hi ghi nhn và se xem xét xin kiên biêu quyêt. 

Cong ty se cO di ngU nhân viên kinh doanh giâi thiu chi ti& dn qu c0^ dOng v 
solar. 

Ve chi trã co^ tüc và phát hành c o^ phiu thu&ng dang có 2 kin: 

+ Chi c tac 15% bang tin va 

+ 10% bang ti &n, 10% c 0^ phiu thuâng. 

Ong Nguyn Thin Cãnh - Tng Giám d6c trã hri: 

V 	kin chi trã c0^ tirc và phát hành vn: thng nh.t vói kin cüa c0^ dông 009 và 
010. 

Tháng 4/2019 cong ty se có day dü ho^ so ve^ solar de^ lam cOng tác kinh doanh. 

Ghi then kin cüa các c6 dong chia sé ve nhUng khó khän cüa ngui lao dng. 

Nu co^ dông dau tu vào SMT vi sir phát trin chir không phái giá trj thi cAn quan tam 
den lçii Ich cüa ngui lao dng và cô dông. 

VI- BIEU QUYET THONG QUA CAC BAO CÁO NAM 2018 VA CAC CHI TIEU 
KE bACH NAM 2019 

BA Ho Thi Thu Hirong diu khin Di hi Wu quyt thông qua các ni dung 

1. Dii hQi Wu quyt thông qua các chi tiêu nàm 2018, gôm: 

1.1 Thông qua Báo cáo cüa HDQT, Ban di&u hành, Ban kim soát và Báo cáo tài chInh 
näm 2018 dâ duçic Cong ty TN}{H Djch vii Tu van Tài chInh Ké toán và Kiêm toán 
Nam Vit (AASCN) kiêm toán, kêt qua kinh doanh nhu sau: 

- Doanh thu thuAn: 
	

459,16 t dng 

- Tang lçii thun sau thud: 
	

12,61 t dng 



Ty l bku quyit: 

- 

	

	Tan thãnh: 4.715.587 co^ phn, chim 100% so^ co^ phn có quyn biu quy& dr hop. 

Không tan thãnh: 0 c o^ ph n, chim 0% s o^ c o^ phn có quyn biu quyt dr h9p. 

Không Co kin: 0 co^ ph.n, chim 0% so^ co^ phn có quyn biu quy& dr ho- p. 

1.2 Thông qua phi.nmg an phân phM igi thutn nãm 2018 

Lçi nhun chua phân ph6i ti 31/12/2018 	 19.673.797.339 d 

Phân pMi lçii nhun nãm 2018 nhu sau: 

- Qüy du phOng tài chInh và qu5 du tu phát trin 	 1.261.021.400 d 

- Qüy khen thithng, phüc li 	 4.736.000.000 d 

- Chi trãctiLrc bang tin [15%] 	 8.201.148.000 d 

Tong phân ph 05 i lçii nhun 	 14.198.169.400 d 

Lçii nhi4n con 1i chua phãn ph 0^i 	 5.475.627.939 d 

Tj 4! bku quylt: 

Tan thành: 4.711.026 co^ phn, chim 99,903% s6^ c6^ phn cO quyn biu quyt dir 
hop. 

Không tan thânh: 4.561 c6^ phAn, chim 0,083% so^ co^ phtn cO quyn biu quy& du 
hop. 

- 	Không có kin: 0 c6 phn, chim 0% s 64  c6' phAn cO quyn biu quyt dr ho- p. 

1.3 Thông qua báo cáo qu5' tin lucmg và thu lao HDQT, BKS, TK.HDQT näm 2018 

- Tong qu5' tin luong nãm 2018: 23,936 t dng 

- Tong thU lao HDQT, BKS, TK.IEIDQT näm 2018: 1,826 t dông 

T 4! biu quyit: 

- 	Tan thành: 4.7 15.587 co^ phn, chim 100% so^ c6^ ph.n Co quyn biu quyt du hçp. 

- 	Không tan thành: 0 co^ ph.n, chim 0% s6^ c6^ phn có quyn biu quyt du hçp. 

- 	Không có kin: 0 co^ phn, chim 0% so^ co^ phn có quyn biu quy& d? hop. 

1.4 Thông qua báo cáo thm tra kt qua hoat dng SXKD và du tu näm 2018 cUa Ban 
kim soát. 

Tj 4! bthu quy&: 

Tan thành: 4.715.587 co^ phAn, chim 100% so^ co^ phAn cO quyên biêu quyt dr hçp. 

Không tan thành: 0 co^ phAn, chim 0% si co^ phn Co quyn biu quyt dr h9 p. 

Không có kin: 0 co^ ph.n, chim 0% s65  co^ phn cO quyn biu quyt du h9p. 

2 Di hi biu quyt thông qua các chi tiêu ke^ hoch näm 2019 

2.1 Kê hoch sin xut kinh doanh nAm 2019 

Chi tiêu 	 Näm 2019 Sovóinäm 2018  

- Doanhthuthun[tdcng] 	 400,00 	87,12% 

- Lçii nhun truOc thu [t' dng] 	 15,00 	107,91% 

- Lçii thun sau thus [tS' &ng] 	 12,00 	95,16% 



Chi phi khAu hao TSCD [t' &ng] 8,91 95,81 % 

Don giá tin lucing [dng/1.000d LN truOc hrnng] 603 100,00% 

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

T' 16 chi trã co^ tue [%] 12% 120,00% 

Tj l bku quyt: 

- 	Tan thành: 4.715.587 co^ phn, chim 100% s6 c6 phn có quyn biu quyt dirhop. 

- 	Không tan thành: 0 co^ ph.n, chim 0% s6 c6 phn có quyn biu quyt du hop. 

- 	Không có )2 kin: 0 c6^ phn, chim 0% so^ c6^ phn có quyn biu quyt dir h9p. 

2.2. Ke hoach dIu tir nãm 2019 

TT Dir an du fir DVT Tong mfrc dâu 
tir 

Ghi chü 

1 Thietbjépnhzadéo USD 130.000 

May ép nhra dêo 400T 110.000 

Thit bj phi trq may ép 20.000 

2 Khuón ép CPS 760 và 990 Tr.dng 2.700 

3 Thiê't bjphy trçt: May nén khI 75KW Tr. ding 550 

4 Nhà xwthig, nhà kho Tr.a'ng 1,240 

Cái tto nhà xung (din tIch: 198 m2) 

Xây mi nhà xuâng (din tIch: 184 m2) 

590 

650 

5 He thong diên mat tr?ñ a nhà may (giai 
don 1) 

Tr. dong 1,500 

Tngcng Tr.diing 5,990 

USD 130.000 

Tj l biéu quyEl: 

- 	Tan thành: 4.7 15.587 co^ phn, chim 100% s6 c6 phn có quyn biu quyt dir hop. 

- 	Không tan thành: 0 ci phn, chim 0% s6 c6 phn Co quyn biu quyt dir h9p. 

- 	Không có kin: 0 c6^ phAn, chim 0% so^ co^ phn có quyn biu quyt dir hop. 

3. Lira chon dun vi  kim toán Báo cáo tài chInh nám 2019 
Dai hi üy quyn cho HDQT lira ch9n don vi kim toán Báo cáo tài chInh nàm 2019 

trong so các cong ty sau: 
- Cong ty Tu van Ke toán và Kim toán Vit Nam (AVA) 
- Cong ty TNHH Djch vii Tu van Tài chInh Ke^ toán và Kim toán Nam Vit (AASCN) 
- Cong ty TNHH Kim toán và Tu vn Tài chinh (IFC-ACAGroup) 
- Cong ty TNHH djch vu tu vn tài chInh Ke^ toán và Kim toán phIa Nam (AASCS) 

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



- Cong ty TNHH Ernst & Young Via Nam. 

Tj l bku quyt: 

- 	Tan thành: 4.715.587 c6 phn, chim 100% s6 c6 phn Co quyn biu quyt dg hop. 

- 	Không tan thành: 0 co^ phn, chim 0% so co ph&n CO quyn biu quyt du h9p. 

- 	Không cO kin: 0 c ph.n, chim 0% s c phn có quyn biu quyt dg hçp. 

4. Thông qua vic b sung ngành ngh kinh doanh và Diu 1 Cong ty 
- 	Thng nh.t b6 sung các ngành ngheA kinh doanh sau: 

STT Ten ngành MA ngành 

1 
Hoat dng chuyên môn, khoa h9c và Cong ngh8 khác chua 
duçc phân vào dâu. 

7490 

2 Ban buôn may vi tInh, thit bj ngoi vi và ph.n mm 4651 

Cho thuê may móc, thit hI và d dung hU'u hInh khác không 
Urn theo ngui diêu khiên 

7730 

4 Lap dththngdin 4321 

5 Si'ra chüa thit bj lien 1c 9512 

6 
Hoat dng djch vii Cong ngh thông tin và djch vii khác lien 
quan den may vi tInh 

6209 

7 Sa chüa may móc, thit bj 3312 

8 
Dai 1, môi giOi, du giá hang hóa 
Chi tiêt: Dai lj kj gi: thiêt bj, nguyen vt liçu din và viên 
thông, hang kim khI diçn may. 

4610 

Xây dung cOng trInh k5 thu.t dan dung khác 
Chi tiêt: Xáy c4rng  cong trinh cOng nghip 

4299 

10 
Xây dirng nhà de^ 
Chi tiêt: Xây dyng cOng trinh dan dung 

4101 

11 
Xây dung nhàkhOngd& 
Chi tiêt: Xáy dyiig cOng trinh dan dung 

4102 

- 	BO các ngành nghe^ kinh doanh do quy djnh thay di mA ngành 

STT Ten ngành MA ngành 

1 
Dai 1, mOi giâi, dãu giá 
Chi tiêt. Dii lj. V gL'ri: thiêt bj, nguyen vt lieu din va vien 
thông, hang kim khI din may. 

4610 

2 
Xây drng cong trInh k thu.t dan dung khác 
Chi tiêt: Xáy dyng cOng trinh cOng nghip. 4290 

My dimg nba các lOai 
Chi tiêt: Xdy c4rng  cOng trInh dan dung. 4100 

- Di vâi các ngành nghe^ Cu dA phê duyt, DHDCD thng nht diu chinh mA ngành 
cho phü hçip vâi quy djnh ma ngành ma pháp 1ut diêu chinh và quy djnh. 



- DHDCD phê duyt süa di, b6 sung Diu le Cong ty. DHDCD fly quyn cho Tng 
Giám dc k Phu hic Diu le Cong ty 

- 	Di hi giao cho HDQT và Tng Giám déc thirc hin các thu tTc däng k kinh doanh 
1i theo dung quy djnh cüa pháp 1utt hin hành. 

Ty I biêu quyeAt: 

- 	Tan thành: 4.715.5 87 c 6^ ph An, chim 100% so^ c 6^ phn có quyn biu quyt dir hçp. 

- 	Không tan thành: 0 co^ phn, chim 0% so^ c6^ phn Co quyn biu quy& dir hop. 

- 	Không có kin: 0 co^ phn, chim 0% so^ co^ ph.n cO quyn biu quyt dir h9p. 

VII— BAO CÁO KET QUA IUEM PHIEU 

1. Ong Pham Cu, Truâng ban kim phiu báo cáo kt qua kim phiu bu cü HDQT, BKS 
vâi nhung ngu?i trüng c11 gôm các ong/ba sau: 

Hi dIng quãn tn: 

TT HQ và ten SO co phiu T 1 

1.  PhmNg9cTun 7.855.088 166,58% 

2.  Nguyen TrAnHiu 4.656.110 98,74% 

3.  Tr.n Vit Anh 4.648.458 98,58% 

4.  Nguyen ThinCãnh 4.405.571 93,43% 

5.  Nguyen LêVàn 1.944.313 41,23% 

Trüng cfr HDQT gm: 

1. Phtm Ngoc Tutn 

2. Nguyn Trn Hiu 

3. TrAn Viet Ath 

4. NguynThinCánh 

5. NguynLêVãn 

Ban kim soát: 

TT HQ và ten SO co phiu T 1 

1.  Luu Nht Huy 5.705.097 120,98% 

2.  Dào Ngçc Quyt 3.005.491 63,74% 

3.  Ta Thanh Hãi 2.795.733 59,29% 

4.  Nguyen HuS'nh Toui 2.58 1.964 54,75% 

Trüng ctr Ban kim soát gm: 

1. Luu Nht Huy 
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2. Dào NgQc Quyt 

3. Ta Thanh Hái 

T5 l bku quyt: 

- 	Tan thành: 4.7 15.587 co^ phn, chim 100% s6 c phn Co quyn biu quy& dir ho- p. 

- 	Không tan thành: 0 c65 phn, chim 0% s c ph.n cO quyn biu quyt dr hçp. 

- 	Không có kin: 0 co^ ph.n, chim 0% s6 c6 phn có quyn biu quyt d%r h9p. 

2. HDQT và BKS nhim kS' 2019-2024 ra mt di hi. Ong Pham NgQc Tun thay mt 
HDQT, BKS cam an cô dong và hi'ra hoàn thành thim vi 

VIII- THONG QUA NGHI QUYET, BIEN BAN VA BE MAC DI HQI 

1. Ong Trn Van Dircing dcc Nghj quyt Dai hi dng ci dông thumg niên näm 2019. 
Dti hi biu quyt thông qua Nghj quyt Dai hi dng c dông thu?mg niên näm 2019 
vói t' 18 thông nhât là 100%. 

2. Ong TrAn Van Dirang dc Biên bàn Dii hi dng c o^ dong thung niên nãm 2019. 

Dai hOi biu quyt thông qua Biên bàn Dai hi dng c dông thu?mg niên nàm 2019 
vâi t' 18 thông nhât là 100%. 

3. Ong Pham Ngoc Tun b mac Dai hi. 

Biên bàn duçic lp vào hi 13 gi6r 00 ngày 22 tháng 03 nàm 2019 ngay sau khi chuang trInh 
nghj sir cüa Dai hi két thüc. 

BAN THU' KY 

TRUNG BAN 	 UY VIEN 

Trn Van Dtrong 	 Nguyen Hu'nh Toi 
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