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BI HQI BONG CO BONG THUNG MEN NAM 2019 

CONG TY CO PHAN SAMETEL 

- Can cir Ludt Doanh nghip s6 68/2014/QH13; 

- Can cir Diu le cüa Cong ty C 65  phn SAMETEL; 

- Can cir Biên bàn Di hi dng cO^ dong thtthng niên näm 2019 so 04/2019/BB-
DHDCD ngày 22/03/2019. 

Di hi dng cO^ dông thu?mg niên näm 2019 thng nhAt: 

QUYET NGH 

Diêu 1: Thông qua các báo cáo vi chi tiêu kinh doanh näm 2018, gm: 

1.1 Thông qua Báo cáo cüa HDQT, Ban diu hành, Ban kim soát và Báo cáo tài chInh 
nãm 2018 da duqc Cong ty TNHH Djch vii Tu van Tài chInh Kê toán và Kiêm toán 
Nam Vit (AASCN) kiêm toán, kêt qua kinh doanh nhu sau: 

- Doanh thu thu.n: 
	

459,16 t dng 

- Tong 1çi nhun sau thud: 
	

12,61 t' dng 

1.2 Thông qua phucmg an phán phi lçii nhun näm 2018 

Lqi nhun chua phán phi tai  31/12/2018 

Phân phi lçii nhutn nãm 2018 nhu sau: 

- Qüy dir phông tài chInh và qu5 dAu tir phát trin 

- QUy khen thi.thng, phüc 1i 

- Chi trá c tIrc bang tin 

Tong phân phi 1i thun 

Lçii nhun con 1ti chua phãn ph 0^i 

19.673.797.339 d 

1.261.021.400 d 

4.736.000.000 d 

8.201.148.000 d 

14.198.169.400 d 

5.475.627.939 d 

1.3 Thông qua báo cáo quyêt toán quy tin lucmg và thu lao HDQT, BKS, TK.HDQT 
näm 2018: 

Tong qu5 tin lung thrc hin: 23,936 t' dong 

- 	Tong qu5' thu lao HDQT, BKS, TK.HDQT thrc hin: 1,826 t dông 

1.4 Thông qua báo cáo thm tra kt qua hot dng SXKD và du tit nãm 2018 cüa Ban 
kiêm soát. 



Diu 2:  Thông qua U hoch näm 2019 

2.1 	Ke^ hoach san xut kinh doanh nàm 2019 

Chi tiêu Näm 2019 So vOi nm 2018 

Doanh thu thun [t dng] 400,00 87,12% 

Lçii nhuQ.n truóc thus [t' dng] 15,00 107,91 % 

Lqi nhutn sau thu 	[t5' dng] 12,00 95,16% 

Chi phi khu hao TSCD [t dng] 8,91 95,81 % 

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

Thu lao HDQT, BKS, TK. HDQT [dng/1.000d 46 100,00% 
LN truOc luo'ng] 

T' 18 chi trã cô trc [%] 12% 120,00% 

2.2 	Ke^ hoch dAu tir näm 2019 

TT Dir an du tir DVT Tong mfrc du 
tir 

Ghi chñ 

1 Thiê'tbjépnhicadéo USD 130.000 

May ép nhija dêo 400T 110.000 

Thit bj phii trq may ép 20.000 

2 Khuón ép CPS 760 và 990 Tr. ding 2.700 

3 Thiet bjphy trçr: May nén k/il 75KW Tr. ding 550 

4 Nhà xuJrng, n/ia kho Tr.dng 1,240 

Cãi to nhà xuing (din tIch: 198 m2) 

My mâi nhà xuing (din tich: 184 m2) 

590 

650 

5 He thng diên mat tthi O nhà may (giai 
don 1) 

Tr. dong 1,500 

Tngcng Tr.dng 5,990 

USD 130.000 

Diu 3: Thông qua vic lira chçn don vi kim toán Báo cáo tài chinh nàm 2019 

Dai hi Ay quyn cho HDQT hrra chçn don vi kim toán Báo cáo tài chinh näm 
2019 trong so các cong ty sau: 

- Cong ty Tu vn Ke^ toán và Kim toán Vit Nam (AVA) 

- Cong ty TNHH Djch v11 Tu v.n TM 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 vii tu van tài chinh Ke^ toán và Kim toán phia Nam (AASCS) 

- Cong ty TNHH djch vii tir vn tài chinh Ke^ toán và Kim toán (AASC) 

- Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam 



Diu 4: Thông qua vic W sung ngành nghe^ kinh doanh và Diu Ie^ Cong ty 

- Dai hi thong nhAtbô sung các ngAnhnghe^ kinh doanh sau: 

STT Ten ngành Ma ngành 

1 
Hott 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 phn mm 4651 

Cho thuê may móc, thitbj và d dUng hüu hInh khác không 
kern theo ngu?i diêu khiên 

7730 

4 Lâpdththngdin 4321 

5 Sira chüa thi& bj lien lac 9512 

6 
Hott dng djch viii cong ngh thông tin và djch vii khác lien 
quan den may vi tInh 

6209 

7 Sfra chüa may rnóc, thit bj 3312 

8 
Dai 1, mOi giOi, du giá hang hóa 
Chi tiêt: Dgi lj Ic)> gz'ci: thiêt bj, nguyen vçt lieu  diçn wi vien 
thông, hang kim khI din may. 

4610 

My dçrng cong trinh k5 thut dan diving khác 
Chi tiêt: Xây c4mg  cong trinh cOng nghip 

4299 

10 
Xây dimg nhà d a 
Chi tiêt: Xáy drng cOng trinh dan dung 

4101 

11 
XaydrngnhàkhOngcMa 
Chi tiêt: Xáy dy'ng cOng trInh dan dung 

4102 

- 	Di hi thng nh.t bô các ngành nghe^ kinh doanh do quy djnh thay di mA ngAnh 

STT Ten ngành Ma ngành 

1 
Dii l, môi giai, du giá 
Chi tiêt: Dai 1)> kj> gt'ri: thiê't bj, nguyen vt liçu din Va viên 
thOng, hang kim khI din may. 

4610 

2 
MY dung cong trInh k5' thut dan dung khác 
Chi tiét: Xãy c4rng  cOng trinh cOng nghip. 4290 

Xây drng nhà các 1oi 
Chi tiêt: Xây dyng cOng trInh dan dung. 4100 

Di vai các ngành nghe^ cU dA phê duyt, DHDCD thng nh.t diu chinh mA ngành 
cho phU hcip vai quy djnh mA ngành ma pháp 1ut diêu chinh và quy djnh. 

- Dui hi phê duyt sira di, b6 sung Diu 18 Cong ty. DHDCD Uy quyn cho Tng 
Giám dOe k Phii hic Diêu 18 Cong ty 

- Dti hi giao cho HDQT và Tng Giám dc thirc hin các thU tiic dAng k kinh 
doanh 1i theo dUng quy djnh cUa pháp lut hin hành. 



TM.DOAN CHU TICH DAI HQI 

4-D.  CHUTQA 

CONG 
Co 
SAMETL 

Diêu 5: Thng nht kt qua bâu cfr HDQT, BKS nhim k 2019-2024, vói danh sách 
trñng cfr ciii the nhtr sau: 

Hi ding quân trj, gm các ông, bà: 

1. TrAnVitAnh 

2. Nguyn Thin Cánh 

3. NguynTrnHiu 

4. Phtm NgQc Tun 

5. Nguyen LeVän 

Ban kim soát, gm các ông, bà: 

1. Ta Thanh Hãi 

2. Luu Nht Huy 

3. Dào Ngçc Quyt 

Dieu 6: Nghj quyêt dã duqc 100% cô dông CO quyên biêu quyêt có mtt tai Dti hi biêu 
quyêt thông nhât thông qua. 

Diu 7: Dti hi dng co^ dông this?ing niên näm 2019 giao cho HDQT, Ban diu hành / 
có trách thim trin khai th%rc hin Nghj quyêt nay. Giao cho Ban kim soát tang cumg 
kiêm tra, giám sat vic th%rc hin Nghj quyêt cüa dti hi. 

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

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

- Luu TK.HDQT. 

Phm Ng9c Tun 
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