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CONG TY CO PHAN SAMETEL 
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TP Hd Chi Minh, ngày .... tháng .... nãm 2021 

TO TRINH 
(V/v: tha ddi vii ban hành Diu l, quy chl n6i b(5, quy che hoat dôngg cza HDQT, quy 

ché hoat dóng cza BKS) 

KInhgüz:  D31 hi dng Co dông Cong ty C phn Sametel 

- 	COn cii Ludt Doanh nghip so: 59/2020/QH14 ngOy 1710612020; 

- 	COn thLut Chüng khoán sd. 54/2019/QHJ4 ngày 26/11/2019, 

- 	Can cz Nghj dinh so 155/2020/ND-CF ngày 3111212020 quy dinh chi tiOt thi hành môt so diu cza 
Ludt Chzng khoán, 

- 	Can cz- Thông tw 116/2020/TT-BTC ngOy 31/12/2020 hzthng dan mt so didu ve quán trj Cong ty 

áp dyng ddi vái Cong ty dgi chng tqi Nghj dinh 155/2020/7VD-CP ngày 31/12/2020; 

- 	COn th Didu IC,  Cong ty Cd phdn SAME TEL dã dzecrc DHDD thông qua ngày 23/03/2018; 

Hi d6ng quãn trj Cong ty Co phn SAMETEL ("HDQT") kInh trInh Di hi dng c6 dông 

("DHDCD") ve^ vic thrc hiên diu chinh Diu 16 Cong ty, Quy ch6 nOi  bô ve^ quãn trj Cong ty, Quy ch 

hot dng cüa HOi  dng quãn trj, Quy che^ hot dng cüa Ban Kim Soát theo các van ban pháp 1ut mài Ln 

nht; 

(N5i dung Diu lç, Quy che nôi b, Quy c4 hoat d6ng cüa Hôi ding quOn In, Quy chA hoat 

dong cüa Ban Kkm Soát tha ddi dinh kern theo T& trInh nay). 

KInh trinh DHDCD xem xét, thông qua.!. 

No'inhân:   
- DHDCD; 
- Thành viên HDQT, BKS; 

- LixuVP. 
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TP Hd Chi Minh, ngày .... tháng ... .nOm 2021 

T TRINTI 

(V/v: bd sung ngành nghe^ COng y,) 

K(nh gfri:  D3i hi dl)ng Cl) doug COng ty Cl) phAn SAMETEL 

- 	COn th Ludt Doanh nghiêp sd: 59/2020/QH14 ngày 1710612020; 

- 	C'On th Ludt Ching khoán sO': 54/2019/QHJ4 ngày 26/11/2019; 

- 	COn th Diu le Cong ty Gd phdn SAMETEL; 
A 	 A 

Hi dong quan trl Cong ty Co phan
A 
 SAMETEL ( HDQT  ) kinh trrnh D i h9i dong co dong 

("DHDCD") xem xét thông qua vic bl) sung ngành nghe^ kinh doanh cüa Cong ty, nhu sau: 

I. Ngãnh nghe^ b6 sung: 

STT Ten ngAnh, ngh kinh doanh 

dtrçirc bli sung 

MA nganh Ngành, ngh kinh 

doanh chInh 

• My dirng Cong trinh din 
Chi tit: My dimg Cong trInh din, din näng 
luçmg mt trYi. 

4221 

2.  Vn tãi hang hóa bang thr?ng bO 4933 

3.  Ban buôn gao, lüa ms', ht ngü cc khác, bt mS' 
Chi tiét: Hot dng thu rnua, phan loi, dánh bOng, 
dong bao gan lien vai ban buon trong rnwc và xuat 
khâu. 

4631 \\ 

4 ChuAnbjmtbng 
Chi tiêt: San lip mt bang. 

4312 

5. Ban buôn nông, lain san nguyen lieu (trr g 	tre, 
n(ra) va dung vt song 
Chi tiêt: Ban buôn thOc, lüa m5', ht ngü CÔC khác. 
Ban buôn hat, qua cO du. 

4620 

6 Ban buôn kim loai  va 9ung kim loi 
Chi tiêt: Kinh doanh cau kin sit thép, 4t lieu Co 
khI 

4662 

7. SAn xuât là ni.rOng, là 1uyn và là nung 
Chi tick SAn xuât là dot cap nhit: là dOt trâu, là 
dot than da, là dOt than dá, là dot khi gas, là dot 
dâu FO, là dot din tr& 

2815 

8 SAn xuAt mAy nông nghip và lam nghip 
Chi tiêt: SAn xut may gieo, mAy cay, may phung 
thuc, may gt, mAy phóng lüa, may gt dap lien 
hçp 

2821 

9. San xut mAy ch6 bin thirc pham, dl) ul)ng và 
thuOc lá 
Chi tiêt: SAn xuât mAy say kho, mAy lam sach- 
phAn loi ht-bt, may chê biên nOng sAn: lüa, gao, 
bap, cà phê va cAc nông sAn khAc, he thông say 
nông sAri. 

2825 
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10 Ban buôn chuyn doanh We chua duçic phân vào 
dâu 
Chi tiêt: Kinh doanh 4t Iiu din các loai phic vi 
công-nông nghip, giao thong, thüy lçii, xay dtrng, 
tiêu dUng, các sin phâm thuOc lTnh virc  din, din 
tCi tin hoc 

4669 

11.  San xuât thit bj do 1ung, kim tra, djnh huàng 
và diu khin 
Chi tiét: San xut thit bj can và do Iuông 

2651 

12.  Düc sit, thép 2431 

13.  San xut các thit bj nâng, ha và bc xêp 2816 

14 San xut thUng, bd ch(ra và dung cu chira drng 
bang kim loai 

2512 

15 Lp trinh may vi tmnh 
Chi tiêt: Viêt phân mêm 

6201 

16 San mat các cau kiên kim loai 
Chi tiêt: San xuât câu kin sat thép, vt 1iu Ca khI. 
san xuAt các câu kiên kim Ioai 

2511 

17. Sanxutmaychuynditngkhác 	
... 

Chi tiet: san xuat may cci khi cong nong nghiçp 
2829 

18 My drng cong trinh k5 thut dan dung khac 
Chi tiêt: My dimg cong trinh dan ding, cong trinh 
k-Y thut, kt câu cong trinh, djch vii  cho thuê kho 

6810 

19.  Ban buôn thc phâm 
Chi tit: Ban buôn cà phê, Ban buOn thrUng, stia 
va các san pham sUa, bánh keo và các san phâm 
cht bin tir ngQ côc, bet, tinh bet, Ban buôn thrc 
phâm khac. 

4632 

20.  dox 
Chi tiet: Ban buon do Ong khong cO con. 

4633 

21.  dox 
Chi tiet: Dch vu phic vii  do uong khác. 

5630 

22.  Kho bài và liru giti hang hOa 5210 

23.  Ch6 bin, bâo quan thjt và các san ph.m tr thjt 1010 

24 Xay xát và san xu& bt thô 
Chi tit: Hoat  One xay xát gao: san xuât go bang 
cách tách vo trâu, xay xát, dánh bong, 1uc qua. 

1061 

25.  San xut tinh bOt  và các san phm tr tinh bOt 1062 

26.  san xut các loai  bánh tü bôt 1071 

27.  san xuAt ca cao, sôcôla và mirt ko 1073 

28.  San xuAt ml 6ng, mS'  sql và san phm tuong tr 1074 

29.  san xutmón an, thic an ch bin sari 1075 

30.  san xu.t thirc phm khac chua duqc phan vao dâu 1079 
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2. HDQT trinh DHDCD ñy quyn cho HDQT chCi dng quy& djnh b6 sung them nganh ngh 

kinh doanh khác ngoài danh mic ti Mtic 1 Ti trInh nay (nu thy cn thit) theo quy djnh cüa 

pháp 1ut. 

3. HDQT trInh DHDCD üy quyn cho T6ng Giám d6c Cong ty tiên hành các thu tiic thay dói 

giy ching nhn däng k kinh doanh, sira di Diu 1 Cong ty và các cong vic khác theo quy 

djnh pháp Iut. 

KInh trmnh DHDCD xem xét, thông qua.!. 

Noinhân:  
- DHDCD; 
- Thành viên HDQT, BKS; 

- LuuVP. 

guyên Thin Cânh 
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Nei nh4n: 
- DHDCD; 
- Thành viên HDQT, BKS; 

- Lau VP. 

Nguyn Thin Cãnh 

TIM. 1101 BONG QUAN TRI 
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TP Hd ChI Minh, ngày .... tháng ... .nám 2021 

TO TRINII 
(V/v phuvng an phdt hành cd philu cho cd ding hin hiu và phát 

hành riêng lé) 

KInh Rãi:  B3i hi dng Cei Ong Cong ty C 0 ph Ain SAMETEL 

- 	Can ct Ludt Doanh nghip sd 59/2020/QHJ4 dã dwcrc Qudc h3i nuác Cong Ma xä hôi chz ngWa 

Viêt Nam thing qua ngày 1710612020; 

- 	Can cz Ludt Chzng khoán so 54/2019/QHJ4 dã dztçrc Qudc hOi nzt&c C5ng hôa xã h5i chz nghTa 

Viêt Nam thing qua ngày 26/11/2019; 

- 	Can thNghj dznh sd 155/2020/ND-CT ngày 31/12/2020 quyd/nh chi tiit rhi hành mOt  so diu cza 

Ludt Chzng khoán, 

- 	Can cz Thing tw 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 czaBô Tài chInh hzthng dJn mOt so noi dung 

ve chào ban, phát hành chzng khoán, chào mua cong khai, mua lai co-  phieu, dang 4 cong ty dqi 

chüng và hzy hr cách cOng ty dai chzng; 

- 	COn th Diu lé Cong ty Cd phdn SAMETEL; 

HOi dng quãn trj Cong ty c6 phn SAMETEL ("HDQT") kInh trInh Di hOi  d6ng c dong 

("DHDCD") xem xét thông qua các nOi  dung sau: 

1. Thông qua phuang an phát hành c6 phiu d8' tang On Mu 18 bang hlnh thCrc phát hành 

cho c 06  dOng hin hUu. 

2. Thông qua phuang an phát hãnh c6 phiu de^ tang On diu 16 b&ng hInh thCrc phát hành 

c6 phiu riêng lé. 

Chi tit các phtrcmg an phát hành duçic dInh kern theo Ta trInh nay. 

KInh trInh DHDCD xem xét, thông qua.!. 
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I. PHIXCNG AN PHAT HANH CO PHIU CHO CO BONG HLN HUt 

1. Phuong an phát hành 

Ten coA phiu 	 : Co- phiu Cong ty Co^ phAn SAMETEL 

Mth giá 	 10.000 (Mzthi nghIn) dng/c6 phiu 

Loi co" phiéu phát hành : C o^ phiu ph 10 thông 

MA chrng khoán 	: SMT 

So" hrçmg ci phiu dang 	5.467.432 co^ phiu 

hxu hành 

S6 krcmg c 05  phiu dr 

kin phát hành t6i da 

Tng giá trj c6 phiéu dir 

kin phát hãnh t6i da 

theo mnh giá 

Vn diu 16 du kién sau 

khi phát hAnh 

5.467.432 coA phiu (Nám triêu, bcn tram sáu mu?Yi bay ngàn, 

bn tram ba mz€cri hai cdphku) 

54.674.320.000 ding (Nám mztcri bn tj, sáu tram bay mztcn 

bn triu, ba tram hai mwc'i ngàn &ng). 

109.348.640.000 dng (Môt tram lé chin t, ba tram Mn mitoi 

tam triu, sáu tram Mn mzeoi ngàn dng). 

Di tixçmg phát hãnh 	: C6 dông hin hOu (CO ten trong danh sách c6 dông do Trung 

thin lixu k ch(ng khoán chót ti ngày dang k' cu6i cüng thic 

hin quyn mua) 

- 	TS' 1 thrc hin quyn 	: 1: 1 (Ti ngAy ch6t danh sách c6 dông d 86  thirc hin quyèn, c 

dông sâ hiru 01 c ol  ph An sd duqc hu&ng 01 quyn mua vi c(r 

04 quyn mua sd duqc mua 01 co^ phn mOi phát hành them 

theo nguyen tic lam trôn xu6ng dn hang don vi). 

- 	Phi.rang thCrc thirc hin 	: Col  dong dtrqc huâng quyn uu tiên mua c6 phn (Quyn 

quyèn 	 mua. Quyn mua thrçic chuyn nhircing mQt 1.n (VI di: c 

dông A có 1.000 Quyn mua, c6 dông A cO the^ chuyn 

nhuqng Quyn mua cho nhà du tir B 400 Quyn mua va nha 

du tu C 200 Quyn mua. Nhà du tu B và nhA du ttr C không 

duçic phép chuyn nhixcmg tip Quyn mua tfr cô dông A cho 

bt k' ngtri nAo) 

- 	Nguyen tic xác djnh giá : Giá chAo ban dtrqc xác djnh dra trên giá trj s0^ sách cüa Cong 

ty theo Báo cái tài chinh ki&n toán näm 2020 cüa Cong ty, cu 

the^ nhu sau: 

Giá trj so^ sách co^ phiu ti ngày 31/12/2020 

- (VCSH—Lol Ich c6 dong thieu s - Tat sin vô hlnh)  
56 lircing c6 pht6u dang ltru hành 
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- (69.195.521.781 - 0 - 4.111.895.524) 

5.467.432 

= 11.904 d6ng/co^ phiu 

- Giá chào ban 	 : 10.000 dng/c phiu 

- 	Phucrng an xir 1y co^ 	s6 c6 ph.n cOn 1i do các c6 Ong không thrc hin quyn mua 

phiu dôi du 

	

	 së do Hi dng quãn frj quy& djnh phân ph6i cho nha dAu tu 

khac kKe ca cac c 10 dông hin hu'u có thu cu du ti.r tang t' 1 

sà hüu c 6^ ph An) tuân tht: 

+ Quy djnh tai khoân 2 Diu 195 Lut doanh nghip. 

+ Nhà thu tu mua c6 phiu dôi du thuOc d6i tuqng quy djnh 

ti khoãn 3 Diu 42 cüa Nghj djnh 155 duçic DHDCD ay 

quyn cho HDQT thông qua. 

- 	Phuang an xü 1' co^ 	Tnxing hqp k& thüc dçit chào ban, s6 hrcmg c 6 phiu con du 

phiu không phân phOA 	chua phân phi ht se duqc coi nhu co phiu chtia phát hành. 

hét 	 Hi dng Quin trj se diu chinh giàm thng s6 hrçmg co phn 

chào ban theo dung so" Iuçmg c phiu thc te^ dA phân ph6i 

duçvc cho cac nhà dAu tu trong dçt chào bin. 

- Diu kiin chuyn 	: s6 hrçing c phiu phát hành cho c6 dông hin htu không bid  

nhuqng 	 hp ch6 chuyn nhucing 

SO c6 phiu dôi di.r do các C6 dông không thirc hin Quyn 

mua khi Cong ty phan ph6i cho nha dAu tu sd bj hn ch 

chuy6n nhucrng 01 nam kex  tz ngày hoàn thành dot chào bin 

theo quy djnh ti khoàn 2 diu 42 Nghi djnh 155 n&i nhu dçit 

phát hành khOng duqc bâo 1th phát hành. DHDCD fly quyn 

cho,  HDQT quy& djnh xem xét vic bào länh phát hành c6 

phieu kin thay cn thiet. 

- Thai gian dr kin phát 	: Trong nAm 2021 và qu 1 näm 2022, thxi dim cu th 

hành 	 DHDCD fly quyn cho HDQT quy& djnh sau khi U ban 

Chtng khoán Nhà nuâc cO v.n bin chp thun h6 so,  phát 

hành c6 phi6u cho c6 dông hin huu cüa Cong ty. 

- Phi.rang an bü dâp phAn 	: HDQT chü dQng tim kim các ngun tài trq b6 sung khác d 

thiu ht v6n dr ki6n 	dam bào huy dng dU v6n phiic vi kd hoch kinh doanh. 

huy dng tü dçit chào bin 	Trong trtring hçip thi6u htt s6 von c.n thi6t, Cong ty sd có 

giãi pháp vay ngãn hang d dam báo dü vOn cn thi6t. 

Dáp img quy djnh v8 t 	: DHDCD Ay quyM cho Hi d8ng quân trj thông qua vic phát 

1 s& hthi nuâc ngoài 	hành dam báo dap trng quy djnh ve^ t 1 sâ htu nuâc ngoài. 
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2. Mic dich vi phiro'ng an sü ding v6n 

a) Muc dIch phát hành 

B6 sung vn cho hot dng kinh doanh, nãng cao näng he tài chInh va ma rng mng krài hoat dng 
cüa doanh nghip. 

b) Phiwngansfr dung v6n 

bàn bO s6 tin dir kin thu duc tr dqt phát hãnh sd duçic Cong ty sir dxng cho mic dich: 

S tin d  kiel  du tu tr ngun 
von STT 	 Miic duch sr dung 	

von thu duqc thr dqt phát hành 

1 	Du tu may moe thit bj, hoàn thin nhà may 	 10.000.000.000 dng 

2 	Co eu tài chInh cho cong ty 	 40.000.000.000 dng 

3 	Bo sung On hxu dQng 	 4.700.000.000 d6ng 

HOi dng quãn trl quy& djnh chi ti& phircing an sir ding vn bao gm nhung không giai han: 1oi may 
mOe thit bj c.n thi& du tu, eác khoân tài ehInh cAn tái cci cAn..... 

II. PIJISONG AN PHAT HAMI CO PHItU RIENG LE 

1. Phwmg an phát hành 

Ten cO^ phi&i 	 : Co- phiu COng ty C6 phAn SAMETEL 

- Mnh giá 	 : 10.000 (Mwài nghIn) d6ng/co^ phiu 

- Loi c6 phiu phát hành : CO^phie^uphol th6ng 

Ma chrng khoán 	: SMT 

S6 krçing c phiu dir 	- truórc khi phát hành cho c6 dong hin hUu: 5.467.432 c 

ki&i dang luu hành 	phiu 	 '-1- 
- sau khi phát hành cho C6 dOng hin hthi: 10.934.864 C6 phiu 

- Von diu 18 du kin 	- trixâc khi phát hành cho c6 dong hin hti'ti: 54.674.320.000 

truàc khi phát hành 	d6ng (Ná,n mwm tic 0, sáu train bay mucti bn triêu, ba tram 

hai mucri ngàn dng) 

- sau khi phát hành cho C6 dong hin hUm 109.348.640.000 

d6ng (M5t tram là chin tj, ba tram bn mwoi tam triêu, sáu 

tram bon mzcoi ngàn ddng) 

S6 luqng co phi6u dr 	: 32.804.592 C6 phiu (Ba mircri hai triu, tam tram linh Mn 

kik phát hành t6i cia 	ngàn, nãm tram chin mzccii hai cd phieAu) 

T6ng giá trj C6 phiu dr : 328 .045 .920.000 d6ng Ba tram hai mzccri tam , khong tram 

ki6n phát hành t6i cia 	Mn mzecri lam triêu, chin tram hai mucri ngàn dng). 

theo mnh giá 
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- 	V6n dièu 1 dr kin sau 	: 437.394.560.000 dng 

khi phát hành 

- T' 1 s6 c phiu dAng 

k phát hànhItng s6 c 

phiu dang liru hành 

Nguyen tic xác djnh giá 

- Tiêu chi lua chçn nhà 

du tix 

- 	Phirong an xir 1' c 

phiu không phân ph6i 

ht 

A - Dieu kiçn chuyen 

nhiicrng 

600,00% theo On diu le truàc khi phât hành cho coA dông 

hin hitu 

Giá chào ban duçrc xác djnh dia trén giá trj s6 sách cüa Cong 

ty theo Báo cái tài chInh kim toán nAm 2020 cüa Cong ty, cu 

the^ nhu sau: 

Giá trj sO^ sách cO^ phiu ti ngày 31/12/2020 

- (VCSH—L(yi Ich c6 dông thieu s6 - Tat sin vô hInh) 
S6 Urç'ng c6 phtu clang ltnz hành 

- (69.195.521.781 - 0 - 4.111.895.524) 

5.467.432 

= 11.904 dng/c6 phiu 

10.000 dolng/co^ phiu 

Phat hãnh riêng lé cho nba c1u tir chin lucic và nhà du tu 

chüng khoán chuyên nghip 

Các nhà du ttr nay khOng thuc di tuçrng quy djnh ti khoàn 

2diu 195 Ludt doanhnghipnam2019. 

Hi d6ng quãn trj quyt djnh tiéu chi lira chn nhà du tir; s6 

hrcing nhà du tir; nhà du Ui chi&i luçic, nba dAu tir chIrng 

khoán chuyên nghip và s6 krqng c 65  phiu chIo ban cho tmg 

nhà du tit. Dai hOi  dng c6 dông fly quyn cho HOi  ding quãn 

trj xác djnh nhà du tu chthig khoán chuyên nghip theo quy 

djnh ti Diu 11, Ludt chIrng khoán s6 54/2019/QH14 tai  thôi 

dim phát hành. 

Tnr?mg hçip k& thüc dçrt chào ban, sO^ luçmg c6 phiu cOn dtr 

chua phân ph 6i h& sa duçic coi nhu c6 phiu chixa phát hành. 

HOi &ng Quãn trj sa diu chinh giãm tng s6 luçing c6 ph.n 

chào ban theo dung so luçmg cO phiu thirc té dä phân phOi 

duçc cho các nhà dAu tir trong dçit chào ban. 

SO krcing cO phiu chào ban bj han  ché t6i thiéu là 03 näm d6i 

vài nba du Ui chién lrnc và tOi thiéu là 01 nâm d6i vâi nhà 

du tir ch(rng khoán chuyên nghip ke^ tr ngày hoàn thành dçit 

chào ban, trr trtthng hop chuyn nhuçmg gifta cac nhà du UI 

chirng khoan chuyên nghip hoc thirc hin theo bàn an, quyét 

djnh cila TOa an dA có hiu l%rc pháp lust, quyét djnh cüa 

- Giá chào ban 

- D6i tuçlng phát hãnh 
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Trng tài hoc thüa ke^ theo quy djnh cüa phap 1ut. 

- 	Chào mua cong khai 	: Trong trung hqp cO t' 16 so hUu cüa nhà dAu tu ch(rng khoán 

chuyn nghip tham gia mua c 	an phát hành riêng lé dk 

dn t 18 sO hU'u cüa các dói tucing nay vuçlt muic sâ hitu duçic 

quy djnh tai  dim a, b khoân 1 Diu 35 Lut ChCmg khoán thI 

không phài thirc hin thu tiic chào mua Cong khai. 

- 	Th?i gian dr kién phát 	: Trong nAm 2021 và näm 2022, thii dim ci,i the^ DHDCD Uy 

hành 

	

	 quyn cho HDQT quy& djnh sau khi U' ban ChCmg khoán 

Nba ni.râc có van ban chip thun ho^ so chào ban co^ phiu 

riêng lé cüa Cong ty. 

- Phucrng an bi dip ph.n 	: HDQT chCi dung tim kim cac ngun tài trg bo^ sung khác d 

thiu ht v6n dir kin 	dam bão huy dng dü vn phic vii k hoch kinh doanh. 

huy dng tr dqt chào ban 	Trong trung hqp thiéu hit s6 vn cAn thit, Cong ty Se có 

giâi pháp vay ngan hang d dam Mo dt v6n cAn thit. 

- Dáp üng quy djnh ve^ t' 	: DHDCD üy quyn cho HOi  dng quãn trj thông qua vic phát 

18 s& httu nisàc ngoài 	hành dam bâo dãp tng quy djnh veh lesi httu nuâc ngoãi. 

2. Mic dIch và phtrong an sir dung von thu thrçrc fir dçt phát hInh cO phiu 

a. Miic dich phát hành cO phiu 

BO sung On cho hoat dung kinh doanh, nâng cao nang 1%rc tài chInh và m?i rng mng hrOi hoat dng 
cüa doanh nghip. 

b. Phtro'ng an sir dijng vOn 

Toàn bQ so" tin du kin thu dtrqc tr dt phát hành se duc Cong ty sü diing cho mic dIch: 

SO tin dir kiOn dAn fir fir nguOn 
STT 	 Myc dIch sfr dyng Von 

von thu thrqc tu dqt phát hành 

I 	DAu tu hd thOng solar (10MW) 
	

150.000.000.000 dng 

2 	DAu Px nhà may san xuAt tAm pin nng lugng mt tr&i 
	

150.000.000.000 dng 

3 	BO sung vOn liru dng 
	

28.000.000.000 dOng 

Hi ding quán trj quy& djnh chi tit phucmg an sCr diing vOn bao gm nhung không giâi hn: loai  may 
móc thi& bi cAn thiOt dAn tu, cac khoàn tài chlnh cAn tái CO CU..... 

ifi. Cam kOt 'vic dna chung khoán vao giao dfrh trên thj tr*rôrng Ming khoán có to;' chfrc 

San khi hoàn tAt dqt phát hành, DHDCD thông qua và üy quyn cho I-W)QT thc hin các thu tijc có lien quan 
tai Trung tam Luu k ChImg khoán Via Nam (VSD) và Sâ Giao djch Chirng khoán Ha NOi  dua cO phiu SMT 
vào giao djch trên thj trueing chüng khoán theo quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

IV. Thông qua vic thay dOi VOn diOu l 

Thông qua vic thay dOi VOn diu 18 trén ban Diu 16 Cong ty ti Khoàn 01 diu 06 và diu chinh GiAy chüng 
nhn cThng k doanh nghip tü Sâ K6 hoch va DAu tu khi CO giAy xác nhân cüa Uy ban Ch(mg khoán NbA 
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nixàc ve^ Báo cáo k& qua phát hAnh. 

V. ty quyn 

Di hQi dng c6 dong u quyn cho Hi dng quãn trj quyt djnh tht ca các vn det  lien quan dn dçt 

phát hành cO^ phiu de^ tang vn Mu 1, bao gm nhung không giói han: 

- Diu chinh, b sung phuang an phát hAnh c6 phiu tang von diu 18 de-' phü hcip vài sij thay di 
cüa cac vAn ban pháp luat  ti moi thai dim trin khai phuang an (xin cp phép các ca quan quãn 12, 

phân ph& c6 phiu, niêm yt, Iuu k bÔ sung co^ phiu chào ban thành cong ... ) vA/ hoc scra di, b 

sung, thay d6i phixmg An theo yeu cu cüa ca quan cO thm quyn theo nguyen tic dAm bAo s6 hxcing 

c phiu phát hAnh không vuçt qua t6ng s6 c6 phiéu dr kin phAt hAnh theo phi.rmig an dA duqc DFIDCD 

thông qua, d6 dAm bAo dat phAt hAnh thrçic thânh cong cüng nhu vic huy dng On cüa Cong ty dixcc 

thirc hin mOt  cách hcip phAp, dung quy djnh, dAm bAo quyM lçii cüa cO^ dung vA Cong ty; 

- Quy& djnh phuang an phAt hAnh, thyi dim phAt hành phA hçip vài thu cu cüa Cong ty trén câ 

sa dam bAo quy djnh cüa phAp lu.t; 

- Uy quyn cho HDQT Cong ty quy& djnh phtrong An xCr 1 trong trixäng hçip không thu dü s6 On 

theo Phuong An phat hAnh theo dung quy djnh cta Pháp lut; 

- TJy quyn HDQT xác djnh t' Id s& htht nhA dAu Ut nuàc ngoA.i dAm bAo vic phAt hAnh co phiu 

dáp (mg quy djnh ve^ t 16 sà huu nuàc ngoAi d6i vài cac ngAnh nghel  mA Cong ty dang k2 kinh doanh 

(nu có); 

- Quyt djnh phuong An xu 1y di vâi co^ phiu phAt hAnh không phAn phi ht, s6 c6 phiu 16 phAt 

sinh (nu có); 

- Quy& djnh tiêu chI lira ch9n nhA dAu tu, s o^ hxcing vA danh sách nhA du Ut; kh6i lucing phát hAnh 

cho ti'rng nhA du Ut, thuong luong va quy& djnh các diu khoAn, diu kin cüa các hqp ding Co lien 

quan den vic phAt hAnh; 

- Lira chçn dan vj Ut van phát hAnh; 

- De dAm bAo vic si'r dirng On hiu quA phA hqp vài bien dng cua thj truang, tinh hinh kinh th 
vi mô vA djch bnh cO the phAt sinh, HDQT duqc lap, quyet djnh chi tiet mtc dIch, phuang An sir diing 

On vA chü dng phân be hp l s6 tiM thu duqc ti.r dt phAt hAnh vao cac mtc dIch da trinh bay trong 

T6 trmnh nay hoc các mic dIch khác nhung phAi dAm bAo khOng thrçic gay thit hi cho Cong ty, COO  

dong vA báo cáo DFIDCD gân nhAt ve các diM chinh lien quan den phuong an sir dung On nay; 

- Lira ch9n thai diem thIch hcip dA trien khai phuong an phAt hAnh sau khi nhn duçic chAp thun 

cua Uy ban chCrng khoán nhA nu&c (UBCKNN), dAm bAo tuân thA dung quy djnh cüa pháp 1ut; 

- My dimg vA giAi trinh he so xin phép phAt hAnh gui UBCKNN vA các Co quan quAn l nhA nuOc 

có lien quan; 

- DAng k, liru k9 bO sung ti Trung tAm Ltru k chüng khoAn Vit Nam vA niêm yet bO sung ti 

Sâ Giao djch Chung khoAn HA NOi  d6i vài so cO phieu dtrgc phAt hAnh trong thai gian quy djnh cüa 

pháp lut hin hAnh; 

- Dieu chinh nQi dung vOn diM 18 ti GiAy chirng nhn dAng k doath nghip, DiM Id Cong ty vA 

cac giAy ta pháp l cUa COng ty theo dung so von dieu 18 tang len thrc te. 

- QuyAt dinh su dung phAn On thng dix thu dixçic tr dçit phAt hAnh (nAn co). 
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- Toàn quyn thirc hin các cong vic, thu tiic cn thit khác hay phát sinh ma HDQT thy can 

thi& de^ hoãn thãnh các ni dung cong vic cIA duçc DHDCD thông qua. 

KInh trInh DHDCD xem xét các vAn d nêu trên và ciy quyn cho HDQT chü dng trin khai cu the^ các 

van d& chü tru'ong cIA duçic thông qua. 

Tp.HCM, Ngày tháng nám 2021 
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Tp HO Chi Mink ngày ... tháng ... nOm 2021 

TO T1UNH 

(V/v: miln nhiêm và bdu bd sung thành vien HDQT và BKS nhiêm /cj) 2019-2024) 

K(nhgjh  : Di hi &ng Ci dong Cong ty C phn Sam etel 

- 	Can cz Ludt Doanh nghiêp sO 59/2020/QHI4 dã dwov Quc hi nzthc C5ng hôa xã hôi chz 

nghFa Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- 	COn thLuát 2hzng khoán sO 54/2019/QHJ4 dO dwac QuOc hôi nithc Cong hOa xd hôi chz nghia 

Vit Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- 	án cz Nghj djnh so" 155/2020/7VD-C'P ngày 3111212020 quy din/i chi tiit thi hành mt sO diu 

cza Ludt Chzng khoán; 

Can cz dcrn xin tfr nhiêm cüa 03 thành viên HDQT; 

COn th dun xin tz't nhim cza 02 thành vien BKS, 
COn thDiu 16 Cong ty CO phdn SAMETEL; 

Ngay 27/09/2021 và 02/10/2021, Cong ty cO nhn duqc don tir nhim vi trI thành viên HDQT 

cOa Ong Phm NgQe TuAn, Ong Nguyn Tr" Hiu, Ong Lé Win Minh, don tir nhim thành viên BKS 

cüa Ong Phm Qu6c Vit va Ong Lru Nht Huy vI 1 do cá nhân. 

Xët thy tInh hInh hot dng cüa Cong ty trong giai don tOi và de^ b sung nhãn sr cO chuyên 

mon cao, linh dng trong qua trinh hOi  hçp ra quy& djnh cüa HDQT vi BKS trên co sâ phü hçip vth 

Diu 18 và thông le ve quãn trj cong ty di chüng. HDQT kInh trInh DHDCD xem xét, thông qua các 

nOi dung nhu sau: 

1. Thông qua ViC min nhim chirc danh Thanh viên HDQT cüa Ong Phm Ngçc TuAn, Ong 

Nguyn Tr.n Hiu, Ong Lé Van Minh; 

2. Thông qua ViC min nhim ch(rc danh Thành viên BKS cüa Ong Phm Qu6c Vit và Ong 

Lixu Nht Huy; 

3. Thông qua vic bu b6 sung 03 thãnh viên HDQT và 03 Thành viên BKS cho nhim k' 2019 

—2024. 

KInh trinh DHDCD xem xét, thông qua.!. 

Nei nhân:  
- DHDCD; 
- Thành viên HDQT, BKS; 

- Li.ruVP. 

 

Nguyn Thin Cãnh 

Trang 1/2 
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