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sá.54  V2020/CV-SMT 	 TP.HCM, ngày 22 thing 06 nàm 2020 

CONG BO THONG TIN BAT THUNG 

KInh gui: So' Giao dlch  Chü'ng khoán Ha Ni 

1. Tenth chCrc niêm y&: Cong ty Co ph fin SAMETEL 

- MA cht'rng khoán: SMT 

- Dja chi: KCN Long Thành, Duing s6A 1, XA Tam An, Huyn Long Thãnh, Tinh Dng Nai 

	

- Dinthoai liênh: 028 35513733 	Fax: 028 35515164 

- E-mail: cbtt@sametel.com.vn  

2. NOi  dung thông tin cong b: 

Cong boA thông tin nghj quyt hi dng quãn trj phiên 12 thim k' 2019 - 2024. 

3. Thông tin nay dA dtrçic cong bo^ trên trang thông tin din tfz cüa cong ty vào ngày 22/06/2020 
ti duing dan http://sametel.com.vnlnghi-quyet-va-quyet-dinh-cua-hdqt/ 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b6 trên day là dung sr that  và hoàn toãn chju trách 
nhim truâc pháp 1ut ye nOi dung các thông tin dA Cong bô. 

* Tài lieu  dInh kern.' 

- Nghj quyt HDQT 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 
VP: 135/16 Nguyen HQ'u Cành, P.22,0. Binh Thnh, TP. HCM 

Tel: +8428 35513733 	Fax: +8428 35515164 

Web: sameteLcom.vn  Email: cbtt@sameteicom.vn  

Sá.. / /2020/NQ-HDQT 

CONG HOAXA HQI CHU NGHIAVIET NAM 
Dc lop  - Tii' do - H?nh phüc 
	ooOoo 	 

TP.HCM ngày 19 tháng 06 nàm 2020 

Thôi gian: 

Dja diem: 

Thanh phan 

NGH! QUYET HOP HO! BONG QUAN TR 

CONG TY CO PHAN SAMETEL 

Phiên thiTr mtrài hal - Nhim ky 2019-2024 

bt du lüc 14 gR'i ngày 19 tháng 06 näm 2020 

Phông hop VPDD Cong ty C ô ph -an SAMETEL 

135/16 Nguyn Hiru Cãnh, Phung 22, Q.Binh Thtnh, TP.116 Chi Minh 

dir h9p: 

- HDQT 5 ngu?ñ Co mt 4 ngui, vng ông Trn Vit Anh fly quyên cho ông 
Nguyen Trân Hiêu 

- Ban KS 3 ngi1i có mtt 2 ngui, yang ông Ta Thanh HE 

- Ban diu hành 3 nguTii có mt 3 ngtthi. 

Chü trl: Ong Pham Ngoc Tun 	Chü tjch HDQT 

Thir k: Ong Trn Van Duong 	Thu k HDQT 

Chirong trInh hçp 

1. Thông qua b6 tài 1iu DHDCD thuông niên 2020 

- 	Báo cáo tInh hInh hoat  dng näm 2019, Quy tin luong và thu lao 2019 

- 	Ké hoach näm 2020 

- 	Báo cáo hott dng cüa HDQT nãm 2019 và ke^ hoch nãm 2020 

- 	Báo cáo hot dng cüa Ban KS nãm 2019 và ke^ hoach nãm 2020 

2. Trinh lira chon don vi kim toán 2020 dê trInh DHCD. 

3. Trinh thành lp Chi nhánh tai Tp.HCM Cty CP SAMETEL và trinh thành lp Cong ty 
TNHH MTV Vat tu Solar SAMETEL 

4. Trinh phê duyt 1i hn mirc tin dung tai  VCB CN Sài GOn. 

5. Báo cáo tInh hInh hot dng 6 thang näm 2020 

Ni dung cu the^ cuc h9p: 

I- LIi dng quãn trj dã nghe Tong giám dc và Chü t!ch  HDQT báo cáo vi trInh các van 

de 

1. Báo cáo tInh hInh thuc hiên k hoach kinh doanh và dAu tu nãm 2019. 

2. Kê hoach kinh doanh và du tu näm 2020. 

3. Báo cáo Qu tin luong, quy thu lao näm 2019. 



4. Báo cáo các nOi  dung chu.n bj cho t6 chüc DHDCD thtrmg niên 2020 và phân cong thirc 
hin. 

5. Trinh thành lap Chi nhánh TP.HCM va thành lap Ong ty con do SAMETEL nm 100%. 
von. 

6. TrInh phê duyt dcin vi kim toán BCTC nm 2020 

7. TrInh vay lai h?n müc tin d%lng de^ bo^ sung v6n hiu dng tai  Vietcombank chi nhánh Sài 
GOn 

8. Báo cáo hoat dng cüa HDQT nAm 2019 và ke^ hoach nm 2020. 

II - Ban kim soát báo cáo thAm tra kt qua hotit dng kinh doanh näm 2019 và keA  hoch 
ho3t dng näm 2020 

III - Sau khi thão luân, can cir biên ban hQp HDQT nhim k 2019-2024 phiên thu muM 
hai ngay 19/06/2020; HDQT thong nhaL 	I t quyet ngh: 

1. HDQT th6ng nhAt k& qua thirc hin U hoach san xuAt kinh doanh näm 2019 dà kim 
toán dê trInh DHDCD thông qua, cu the: 

Doanh thu thun thirc hin: 230,81 t) dat 57,71% k6 hoach nAm 2019. 

- 	Lcii nhun sau thu& -8,61 t'. 

- 	Quy tin hrcmg: 21,855 t 

- 	Qu5 thà lao: 0,72 t) 

2. HDQT thông nhAt vic phân cong to chirc DHDCD và các chi tiêu k6 hoach näm 2020 dê 
trInh DHDCD nhu sau: 

2.1. Các chi tiêu k hoach san xuétt kinh doanh 

Chi tiêu 	 Näm 2020 So vó'i nAm 2019  

- Doanhthuthun[tdng] 	 300,00 	129,97% 

- Lçn nhun truóc thus [t dng] 	 0,13 

- Lçñ nhun sau thud [t d6ng] 	 0,10 

- Chi phi khu hao TSCD [t dng] 	 7,02 

- Qu5 thu lao HDQT,BKS,TK.HDQT t' dng] 	0,516 

2.3. Ke^ hoach du ttx 

TT Dir an du tu' DVT Tong mirc 
du tir 

Ghi chü 

1 H8 thng din mt trM ap mái (*) Tr. dng 16.000 4MW 

2 Thit bi và khuOn mu cho san xut phu 
kiçn nhom phic vii  Solar 

Tr. dong 500 

Tong cong Tr.dông 16.500 

3. HDQT phê duyt bO tãi lieu trInh DHDCD th.thng niên 2020 gm: 

Báo cáo k& qua hoat dng nm 2019 và k hoach näm 2020. 

Báo cáo qu5' tin lucing vâ thu lao nàm 2019. 

Báo cáo hoat dng cüa HDQT nAm 2019 và ke^ hoach hoat dng nàm 2020. 

87,97% 



- 	Báo cáo thm tra näm 2019 cüa Ban kim soát và ke hoch hot dng näm 2020. 

- 	Th trinh phê duyt don vi kim toán BCTC nm 2020. 

- 	Th trinh chuyn di ngun vn tir qu5 DTPT. 

- 	T?i trinh b6 sung ngành ngh kinh doanh. 

4. HDQT tMng nht thành lp Chi nhánh TP.HCM cüa Cong ty. Giao cho Tng Giám d6c 
thirc hin các thUc dng k' kinh doanh theo quy djnh. 

5. HDQT thng tht phê duyt .iai  vay hnmirc tin ding d8 b6 sung v6n liiu dng ti Ngãn 
hang Vietcombank chi nhánh Sài Gôn, so tiên 250 t dong. Giao Ban diêu hành thijc hin 
các thu tiic vay hn mrc. 

6. HDQT th6ng nht doanh thu thuc hin 6 tháng näm 2020: 106 t bang 134,5% so vOi 
ding k'nàm2019. 

7. HDQT th6ng nht lra chQn Cong ty TNHH Djch vi Tix vAn Tài chinh K6 toán và Ki 
toán Nam Viêt (AASCN) dê soát xét BCTC ban niên vâ kiêm toán BCTC nAm 2020. 

8. HDQT thng thAt: thu lao HDQT t?m  thanh toán 50%, cu6i nAm can cü kt qua ki 
doanh sê thanh toán tiêp phan con lai. 

III- Thc hin Nghj quyt: Các ông/bà: Thânh viên HDQT, Ban KS, Ban diu hành có trách 
nhim triên khai th%rc hin Nghj quyêt nay. 

NOl NHAN:  
- Câc TV HDQT; 
- Các TV BKS; 
- Ban diu hành; 
- Luij TK.HDQT,VT. 

Phim NgQc Tuãn 
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