
(  
410 0) 

SAMETEL 

CONG TYCO PHAN SAMETEL 
VP: 135/16 Nguyn H&u Cânh, P.22,0. Binh Th?nh, 1?. HCM 

Tel: +8428 35513733 	Fax: +8428 35515164 

Web: sametel.com.vn  Email: cbtt@sameteicom.vn  

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VlT NAM 

Doc Ip - Ty' do - Hanh phüc 
	ooOoo 	 

S:  0:5  /2019/BB-HDQT 
	

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 nám 2019 

NGH! QUYET HOP HQI BONG QUAN TR 

CONG TY CO PHAN SAMETEL 

P hiflr   th ar  h an   mtrn I  fli  —  N   httm  kJ  2014-2019 
	

fl 

SAN 

bt du lUc 14 giô 00 ngày 08 tháng 03 nãm 2019 	 N 
Phông hp VP Cong ty Co phAn SAMETEL 

135/16 Nguyn HUu Cãnh, Phumg 22, Q.BInh Thtnh, TP.H6 Chi Minh 

dir hop: 

- HDQT 5 ngtthi có mt 4 ngu?ñ, ông Tr.n Anh Vuing yang mt üy quyn cho 
ông Hoàng TrI Ci.r?ng. 

- Ban KS 3 ngu?ñ cO mItt  2 ngithi. 

- Ban diu hành 5 ngui CO mt 5 ngixii. 

Chü trI: Ong Pham Ngc Tu.n 	Chü tjch HDQT 

Thif k: Ong TrAn Van Dwng 	Thu k2 HDQT 

Chirong trInh hçp: 

1. Báo cáo tInh hInh thixc hiên ke^ hoach kinh doanh và dAu tu näm 2018. 

2. Ke^ hoach kinh doanh näm 2019. 

3. Ban KS báo cáo th.m tra nm 2018. 

4. Thng nhAt t0^ chirc DHDCD thuông niên 2019. 

Ni dung cu th cuc hop: 

I - H3i dng quán trj di nghe Tong gidm dJc báo cáo các van d: 

1. Báo cáo tInh hInh thuc hiên ke^ hoach kinh doanh và du tu nãm 2018. 

2. Ke^ hoach kinh doanh và du tu näm 2019. 

3. Báo cáo Quy tin lumg, quy thu lao näm 2018. 

4. TrInh phucing an phan phi lçii nhun näm 2018 và các t& trInh de^ trInh DHDCD. 

5. Báo cáo các ni dung chun bj cho t6 chirc DHDCD thuing niên 2019 và phân cong thrc 
hien. 

II - Ban kim soát báo cáo thâm tra kt qua hot dng kinh doanh näm 2018 và báo cáo 
hot dng nhim kr 2014-2019 

III — Sau khi thão 1un, can cir biên ban hçp HDQT nhim ky 2014-2019 phiên thir hal 
miroi sáu ngày 08/03/2019; HDQT thng nht quyt nghi: 

1. HDQT tMng nht kt qua thrc hin ke^ hoach san xuAt kinh doanh näm 2018 dã kim 
toán, cu the: 

Thai gian: 

Dia dim: 

Thành phn 



NOl NHAN:  
- Các TV HDQT; 
-CacTVBKS; 
- Ban Mu hanh; 
- Lau TK.HDQT,VT. 

CDR 

Pham NgQc Tuân 

ONG QUAN Tifi 
TICH 

CONG TY 

cO' 
SAM ETEL 

- Doanh thu thun thirc hin: 459,16 t' dt 114,79% ke^ hoch nãm 2018; tAng 
34,82% so vOi nAm 2017. 

- 	Li nhun sau thu: 12,61 t' dtt 87,57% ke^ hoach  nAm 2018; tAng 2,27% so vài 
nAm 2017. 

2. HDQT th6ng nht phtrcing an phAn phi lçi nhun nAm 2018, trich lp các quy và chi trA 
Co tirc và các 0 trinh dê trinh DHDCD, bô sung nhix sau: 

Chi trã c o^ tüc bang tin 10%, thithng c ô  phiu 10%. 

Bo sung them 1 don vi kim toán ERNST&YOIJNG vào danh miic don vi km 
toán. 

3. HDQT thng nhAt cac chi tiêu ke hoach näm 2019 de trinh DHDCD. 

Doanh thu: 

Lçxi nhuAn truóc thu: 

Lçii nhun sau thu: 

Khu hao TSCD: 

Dan giá tin luang: 

Dan giá thu lao HDQT: 
Tong mirc dâu tu: 

T' lê chi trA co^ ti'rc: 

400 t' dng 

15 t dng 

12 t' dng 

8,91 t' dng 

603 dng/1 .000 dng lçii nhun truâc hsong. 
46 dng/1 .000 dng lcd nhun truâc luang. 

5,99 t' dng vA 130.000 USD 

12% 

•.TEL 

4. HDQT yêu cu các don vi tap trung chun bj theo phân cong &6  ngày 22/03/2019 tô chi.'rc 
DHDCD thithng niên 2019 thành cong tot dep. 

III - Thirc hin Nghj quyt: CAc ông/bà: ThAnh vien HDQT, Ban KS, Ban diu hAnh có trách 
thim triên khai thirc hin Nghj quyêt nAy. 
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