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NGH! QUYET HO! BONG QUAN TRj 

CONG TY CO PHAN SAMETEL 

Phiên thfr hai mtro'i lam - Nhim k5' 2014-2019 

Thôi gian: bAt dAu lüc 14 gRi 00 ngày 21 tháng 12 näm 2018 

Dia dim: PhOng hçp VP Cong ty Co phn SAMETEL 

135/16 Nguyn Hiru Cãnh, Phu&ng 22, Q.BInh Thanh, TP.H6 Chi Minh 

Thành phn dir hçp: 

+ Thànhphdn chmnh thic: 

- HDQT 5 nguii có mt 4 ngu?ii, ông Tr&n Anh Vucmg yAng mt Uy quyn cho 
ông Hoâng Tn C.r?ing. 

- Ban KS 3 ngtri CO mt 2 ngtthi. 

- Ban diu hành 5 nguii có mt 4 ngui. 

+ KhOch mài: dai  din SAM ông Phung Thành Long, Phó TGD SAMHOLDINGS. 

Chü trl: Ong Ph?m Ngçc Tun 	Chü tjch HDQT 

Thir k: Ong TrAn Van Duong 	Thu k2 HDQT 

Chirong trinh hyp: 

1. Báo cáo tinh hInh thirc hin ke^ hoch kinh doanh va dAu tu 9 tháng nam 2018; du kiAn 
kêt qua hoat dng Ca näm 2018. 

2. TrInh vay hn mirc tin diving tai  TPBank chi nhánh TP.Ho^ Chi Minh. 

3. K8 hoach kinh doanh näm 2019. 

4. Thng nhAt thii gian, dja dim th chirc DHDCD thuông niên 2019. 

Ni dung ci the^ cuc hop: 

I - H3i ding quãn trj di nghe fling giám dAc báo cáo các vin d: 

1. Báo cáo tInh hInh thirc hin ke^ hoch kinh doanh và dAu tu 9 tháng nàm 2018; du kin 
kêt qua hot dng Ca nàm 2018. 

2. K hoach kinh doanh và dAu tu näm 2019. 

3. TrInh b6 sung ngành nghe^ kinh doanh và sira di, bô sung diu 1. 

4. TrInh phê duyt 1i vay htn mirc tin diving ti TPbank. 

5. Trinh thñ gian ch& danh sách c6 dông, thai gian, dja dim và chi.rcing trInh t0^ chirc 
DHDCD thu?ing niên 2019. 



II— San khi thäo man, can cu biên ban hQp HDQT nhim k' 2014-2019 phiên thfr hai mirol 
lam ngay 21/12/2018; HDQT thong nhat quyet ngh: 

1. HDQT thng nht kt qua (d%r kin) thirc hin ke^ hoach  san xuAt kinh doanh nm 2018, 
ciithê: 

- 	Doanh thu th%rc hin 455 t dat  113,75% k hoach näm 2018. 

- Lcrinhuãnsauthu 13,01 tdat9O,35%khoachnam2018. 

2. HDQT giao Ban diu hành xây dun g k hoach näm 2019 chi tit trmnh HDQT trong kS' 
hQptd. 

3. HDQT th6ng nMt vay hn mirc tin dung tai  TPBank chi nhánh TP.Hô Chi Minh sô  tin 
50 t' va üy quyên k ho scr dôi vài ông Nguyn Thin Cãnh - Tong giám doe và Trãn 
Van Ducng - Phó Tong giám dôc. 

4. HDQT thng nht bô sung ngành nghe^ kinh doanh và süa di, bô sung diu 18 de^ trmnh 
DHDCD näm 2019 thông qua. 

5. HDQT thng nhAt ngãy 24/01/2019 ch& danh sãch cô dOng và du kin ngày 22/03/2019 
to chüc DHDCD thi.thng niên 2019. 

III - Thyc hin Nghj quyet: Các ông/bà: Thãnh viên HDQT, Ban KS, Ban diêu hãnh CO trác1j 
nhim triên khai thic hin Nghj quyêt nay. 

NG QUAN Till 
NI NHAN: 	 - 	\TICH 
- Các TV HDQT; 
-CácTVBKS; 	

1 

- Ban diu hanh; 	 . T 

- Liru TK.HDQT,VT. 

Pham Ngçc Tun 
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