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MA ch.ing khoán: LM8 
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Diên thoai: 08.38298490 Fax: 08.38210853 
Nguii thrc hin cong b6 thông tin: Nguyn Phudng Anh 
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Diên thoai: 028.38298490 Fax: 028.38210853 
Loai cOng b6 thông tin: 0 24h 0 Yêu cu0 Bât thUing$..Djnh k5' 

NOi dung cOng bO' thông tin: Cong ty c phn Lilama 18 np Báo cáo tInh hInh 
quán trj cong ty 6 tháng dâu nAm 2018. 

Thông tin nay dA ducic cong bO trên trang thông tin din ttr cüa Cong ty vAo 
ngày 26/7/2018 ti dja chi website: www.li1amal8com.vn   

Chüng tOi xin cam kê't thông tin cong bO' trên day là dUng su' that và hoàn 
toàn chju trách nhiêm tru'dc pháp luât v nOi dung thông tin dA cong bO' (DInh 
kern Báo cáo tmnh hinh quAn trj cOng ty s 01/BC6TDN2O18). 
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PHI) LVC SO 05 
BAO CÁO TiNH HINH QUAN TRI CONG TY 

(Ban hãnh kern theo Thông tj' s6 155/20151rT-BTC ngay 06 thang 10 nãrn 2015 cLia BO Tài chfnh hu&ng 
dn cong b6 thông tin trOn thi twang chCing khoán) 

CONG TY CP LILAMA 18 CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 

S6: 01/BC6TDN2O18 Doe lap - Ttr do - Hanh phüc  

Tp H C/il Minh, ngày 26 thang 7 nám 2018 

BAO CÁO TINH HINH QUAN Tifi CONG TY NIEM YET 
(6thãngdãu näm 2018) 

Kmnh gfri: - Uy ban Chung khoán Nhà nuó'c 
- S& Giao djch Chfrng khoãn 

- Ten cong ty dai chiing: CONG TY CO PHAN LILAMA 18 

- Dja chi tri sâ chInh: 9-19 H lung Mu - Quân 1 - Thành pM H ChI Minh 

- Diên thoai: 08-38298490 Fax: 08-38210853 

- Email: lilamal8@hcm.fl,t.vn  

- V6n diu l: 93.8 86.820.000 dng 

- Ma chüng khoán: LM8 

I. Hoat dng cüa Di hi dng c dôn 
Thông tin ye các cuc h9 và Nghj quy&/Quyet djnh ciia Di hi dong cô dông (bao gôm cà các 
Ngh quyêt cüa Dai  hi dông c6 dong duçic thông qua dui hInh thüc ly ' kin b.ng vAn bàn): 

Stt S6 Nghj 
quyêt 

Ngay NOi dung 

11/N- 
DHCE) 

07/04/2018 

1- Thông qua Báo cáo cüa Hi d6ng quãn trj v Kt qua hoat dng 
san xuât kinh doanh nAm 2017, Kê hoach san xut kinh doanh 
nAm 2018; 

2- Thông qua Báo cáo tâi chInh nAm 2017 (DA duçrc kim toán); 
3- Thông qua phucing an phAn phôi lçii nhun nAm 2017; 
4- Thông qua vic üy quyên cho Hi dOng quân trj Cong ty lira 

ch9n cong ty kiêm toán dc 1p  thirc hin kim toán Báo cáo tài 
chmnhnAm2018; * 

5- Thông qua vic clii tiên luing, thu lao Hi dông quan trj, Ban 
kiêm soát và thu k Hi dông quán trj nAm 2017 và thu lao Hi 
dông quàn trj, Ban kiêm soát và thu k Hi dOng quán trj näm 
2018; 

6- Thông qua ti trInh phê duyt sra d6i, b6 sung Diu l cong ty; 
7- Thông qua tY trinh phê duyt Quy ché ni b ye quân trj cong ty; 
8- Thông qua t? trInh bô sung ngành ngh kinh doanh; 
9- Thông qua Báo cáo cüa Ban kiém soát. 
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11. HÔI dông (luin  trj (Báo cáo 6 tháng): 

I. l'hOng tin v thành viên Elii dng quãn trj (HDQT): 

Stt Thành viên HDQT Chüc vi 

Ngàybt 
du/khong 

con là 
thãnh vin 

HDQT 

A. So buoi 
hp 

HDQT 
tham dr 

TS' l 
tham dir 

hop 

L do 
khong 

tham dr 
hp 

I Ong Lé Qu& An Chü tjch 15/04/2017 14/14 100% 
2 Ong Tr.n S5' Qu'nh Thành vién 15/04/2017 14/14 100% 
3 Ong TrAn Quc Toán Thành viên 15/04/2017 14/14 100% 
4 Ong Nguyn Phuong Anh Thânh viên 15/04/2017 14/14 100% 
5 Ong Cao Nguyen Soái Thành vién 15/04/2017 14/14 100% 

2. Hot dng giam sat cUa Hi dng quãn trj (HDQT) d6i vti Ban Giám dc. 
HDQT thixing xuyén duy trI cong tác giam sat hot dng cüa Ban TSng giám dc và các b 

ph.n quãn l cüa cong ty nhAm dam báo mi hot dng cüa cong ty duçic an toàn, tuãn thu dung 
pháp lut, trién khai thc hin theo diing nOi  dung các nghj quyét cUa Di hi dong cô dông và 
HDQT. Ngoài ra HDQT cOn chü trQng cong tác quán l rüi ro, trin khai dng thñ viéc chuân hOa 
các quy trinh, quy ché diéu hành cüa Tong giám dOc trong hoat dng san xuât kinh doanh và các 
linh vi1c hoat dong khác cüa cong ty. Co gang phát hin và khAc phic các mAt cOn h?n  ché,  tao  dà 
cho phát trién ben vtng, nhäm dam báo hài bOa kn Ich giüa Nba nuOc, tp the, ngu&i lao dng, nhà 
du tu cUng nhu dôi tác và khách hang. 

Trong 6 thang dâu nam 2018, HDQT cong ty dA thrc hin tot vai trO quãn 1 và giám sat 
toàn din các mAt hoat dng san xut kinh doanh cüa cong ty. HDQT cUng dua ra các djnh huàng 
ding dan, cac giái pháp phü hçp và kip  thai dé chi dao  hoat dng SXKD, dong thi dam bão tInh 
minh bach  tao diu kiin thu.n lçi âé các co quan quàn l', cô dOng và ngu.1i lao dng có the thrc 
hin tot ducic chrc nang giám sat, kim tra kiêm soát di vài cong ty. 

Hi dong quãn trj và Ban diM hành cOng ty dA có sr phM hçip cht che trong vic quán l' va 

diêu hành hoat dng cüa cong ty theo dung quy djnh cüa Pháp lut, chê d chInh sách cüa Nhà 
nuOc, tuân thu dáng diêu l, các quy ché, quy djnh ni b cüa cOng ty và barn sat ni dung nghj 
quyét cüa Dai  hi dOng cô dOng. 

HOi dông quán trj dâ chi dao sat sao cong tác chuãn bj và t6 chirc thãnh cOng Di hi dOng 
cO dOng thumg niên näm 2018 vào ngày 07/4/2017; 

Hoàn thãnh, np và cong bO thông tin dung th&i han  Báo cáo tài chInh nAm 2017 dA ducic 
kiêm toán, Báo cáo thumg nién nàm 2017, Báo cáo tài chmnh qu 1 và qu 2 nàm 2018. 

Trién khai và hoàn thành vic chi trã cO tue nAm 2017 bAng tiên là 12%, theo dung k hoach 
dA duçic Dai hOi  dOng cO dOng thu&ng nién thông qua. 

Trong 6 tháng dâu nArn 2018, Hi dOng quãn tij cOng ty dA tiên hãnh 14 phiên hçp thu&ng 
k và theo vi viêc (dA phát hành 26 nghi quyêt và 06 quyêt djnh) nhäm dua ra djnh huàng phát triên 
cOng ty, chi dao vic thrc hin ké hoach SXKD, cong tác dâu tu và các mt hoat dng, quãn l khác 
cUa cOng ty; triên khai các ni dung cüa Nghj quyêt Dai  hi dOng c dOng. Vic trién khai cong tác 
du tir mua sAm tái san cüa cOng ty duçic thrc hin theo dung quy djnh hiên hânh. 

Trong 6 tháng dâu nAm 2018 Ban kiém soát không nhân duçic kién nào cUa cO dOng lien 
quan den vic quãn trj và diéu hành cong ty cüa Hi dong quãn tij và Ban diM hành cOng ty. 

3. Hoat dng cüa các tiM ban thuc Hi dng quán trj: Hin tai  chua thành 1p  các tiM ban. 

4. Các Nghi quytJQuyt djnh cüa Hi dMg quan trj (Báo cáo 6 tháng): 
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SNg quyt/ 
Ngay Ni dung 

NCH!QUYET 

1 47/NQ-HDQT 3 1/01/2018 
Phéduyt chCi trLrong thirc hin các hçp d*ng, giao djch g1üa Lilarna 

18 voi cac doanh nghicp va ngixo'i co lien quan. 

2 48/NQ-HDQT 3 1/01/2018 
Chip nhân các han  mrc tin ding và h?n  m(rc bão lnh do Ngân hAng 

cap cho Cong ty. 

3 49/NQ-HDQT 05/02/2018 
Thông qua T& trInh s 15/TTr-LLMI 8 cüa Tng giárn dc v vic Ban 

hAnh Quy dnh ccia h thông thang bang Iuong, phi cAp krong. 

4 50/NQ-HDQT 09/02/20 18 
Phé duyt th?i gian cht danh sAch c dông cO quyn tham dij Dai  hôi 

dông co dông tiwong nien nArn 2018: ngày 08/3/2018. 

5 51/NQ-1-IDQT 26/02/2018 Thông qua phuong An chü trtrong b nhim, min nhirn can b don vj 

trirc thuc Cong ty cô phân Lilama. 

6 52/NQ-HDQT 02/03/2018 Phë duyt k hoch Dai hi dng c dông thtthng niên näm 2018. 

7 54/NQ-1-IDQT 26/03/20 18 
Thông qua ni dung tAi lieu BAo cáo trInh Di hi dngc dông 

thuOng niên näm 201 8 VA thAnh lap Ban thArn tra tir each dai  biêu. 

8 56/NQ-HDQT 26/03/2018 Phê duyt nâng bc Iuong d6i vài can b quAn l' Cong ty. 

9 66/NQ-HDQT 10/04/2018 Thông qua k hoach t chrc DHCDTN 2018 tai  PV Shipyard. 

10 67/NQ-HDQT 10/04/2018 Thông qua ké hoch t chrc DHCDTN 2018 tai  Lilama 18.1. 

11 681NQ-I-IDQT 10/04/2018 
CCrvA giài thiu nhAn sir, diu chinh c phAn ngu'äi dai  din cüa Lilarna 

18 tai Lilama 18.1. 

12 71/NQ-HDQT 19/04/20 18 Phé duyt chi trá ct ttrc näm 2017. 

13 72/NQ-HDQT 09/05/2018 Phé duyt phuong an xAy dung Qu5' tin lirang, thiràng näm 2018. 

14 73/NQ-HDQT 09/05/2018 Phê duyt Quyéttoán tng qu5' tin lucing närn 2017. 

15 74/NQ-HDQT 09/05/2018 Phê duyt chCi tnxong cho Lilama 18.1 thuê mt bang t?i  Long Thành. 

16 75/NQ-1-IDQT 14/05/2018 Phé duyt chfi truung mua sam thit bj thi cong (H thng phun bi). 

17 76fNQ-1-1EQT 14/05/2018 Phé duyt chü truong rnua sam thit bj thi cOng (B gá xoay 50T). 

18 77/NQ-HDQT 24/05/2018 Phé duyt mua s&m thit b thi cong (H thng phun bi). 

19 78fNQ-HDQT 24/05/20 18 Phé duyt mua sam thit bi thi Cong (B gá xoay SOT). 

20 79/NQ-HDQT 24/05/2018 Thông qua Phé duyt sAp xép các don vj thi Cong trtjc thuc. 

21 80/NQ-HDQT 11/06/2018 PM duyt lra ch9n Cong ty kirn toán Báo cáo tài chInh näm 2018. 

22 8 IINQ-HDQT 11/06/2018 Thông qua chü tnrong min nhim can b quAn I' Lilama 18.1. 
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Stt S Nghi quyt/ 
Quyt dinh 

Ngay NQI dung 

23 82/NQ-HDQT 11/06/2018 Ph duyt chü tru.wng mua sAm thit bi thi cong (May cAt bién). 

24 83fNQ-HDQT 20/06/2018 Phé duyt mua sAm thit bj thi cong (May cAt biên). 

25 84/NQ-1-IDQT 20/06/2019 
Thông qua T& trInh s 41 ,TTr-TGD cOa Tng giám dc v vic Ban 

hành Quy chê m6i quan h cOng tác gi0a COng doan Va Tng giam d&. 

26 86/NQ-HDQT 29/06/2018 Phé duyt chü truang mua sAm thi& bj thi cong (02 b cu trilc). 

II QUYET DINH Ngày Ni dung 

I 53/QD-HDQT 02/03/2018 Thành Ip  Ban tS chüc Dai hcii dông c dông thtrmg nin näm 2018. 

2 55/QD-HDQT 26/03/2018 
Thành Lp Ban thAm tra ttr các c dong Di hi c6 dông thurng niên 

nAm 2018. 

3 57/QD-HDQT 26/3/2018 Nâng bc 1ung CB quán 1' Cong ty di vài Ong Trn S QuS'nh. 

4 58/QD-HDQT 26/3/2018 Nâng bc lwing CB quàn I Cong ty di vâi ông Nguyn KhAc Thành. 

5 69/NQ-HDQT 10/04/2018 Diu chinh c phAn giao ông Nguyn Hong Hãi ti Lilama 18.1. 

6 70/NQ-HDQT 10/04/2018 Diu chinh c phàn giao ông H VAn bàn tii Lilama 18.1. 

III. Ban kim soát Báo cáo 6 tháng): 

1. Thông tin v thành yen Ban Kim soát (BKS): 

TT Thành viên BKS 
Chrc 

vu 

Ngày bAt 
dâu là 

thành viên 
BKS 

Ngay 
không con 

là thãnh 
viên BKS 

S bui 
hçp 
BKS 

tham dtr 

thamd 
hQp 

L' do 
không 

tham dir 
h9p 

I Ong Nguyn VAn Birth TBKS 15/04/20 17 2/2 100,% 

2 Ong To Minh San TVBKS 15/04/2017 2/2 100,% 

3 Ong Nguyn Phü Dat TVBKS 15/04/2017 2/2 100,% 

6 tháng du nAm 2018 Ban kim soát da thrc hin 02 cuc hQp vâi các ni dung thuc th.m 
quyn dixçic giao. Cu the phân cong nhim vi hot dng BKS nAm 2018 và E)ánh giá báo cáo hoat 
dong Ban kiêm soát 6 thang dâu nAm. 

2. Hot dng giám sat cüa BKS d6i vài HDQT, Ban Giám dc diu hành và c6 dong: 
Di din Ban kiêm soát tham dr các cuOc  hp vâi Hi dông quán trj và ban Tong giám d6c 

dê nAm tinh hinh hot dng cüa cong ty. Ban kiêm soát thirc hin các cong vic c%1 the: 
- Báo cáo tâi cô dOng tai  Dai hi dông cô dông thuing nien nAm 2018 vic giám sat hot 

dng kinh doanh nAm 2017 cüa cong ty và thông qua kê hoach hoat dng nAm 2018 cüa Ban kiêm 
soát; 

- Xem xét tInh phü hçp cüa các Nghj quyt cUa Hi d8ng quãn trj, Ban T6ng giám d6c trong 
cong tác quán 1 diêu hành, dam báo tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut và diu l cOng ty; 

- Kiêrn tra, giám sat vic triên khai các nghj quyêt cüa Dai  hi dOng cô dOng nAm 2018 và 
cac nghj quyêt cüa Hi dông quãn trj và Ban Tong giám dôc; 

- Giám sat hot dng kinh doanh và tinh hInh tài chInh nAm 2018 cüa cong ty; 
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- ThAm tra Báo cáo tài chInh qu, báo cáo soát xét 6 thang; 
- Giám sat vic thc hin các quy djnh cang nhu vic Cong b6 thông tin cüa cong ty theo 

dCing quy djnh cüa Luât Chñng khoán và các van bàn pháp luât lien quan. 

3. Sr ph6i hcip hoat dOng  gita BKS d& vOi hoat dung cüa HDQT, Ban Tng giám d& diu hành và 
các can b quãn l khác: 

- Sáu tháng dau nAm 2018, Ban kiêm soát da nhàn duçic sir phôi hçp giIa Hi dong quàn trj 
thông qua vic cung cap day dü và rO rang các tâi lieu lien quan den hoat dong san xuât kinh doanh, 
hoat dng quãn tn doanh nghip trong các cuc hQp Hi dông quàn tn. Ban kiêm soát cUng dà cO 
cac ' kiên lien quan tâi cong tác quãn I doanh nghip d dua ra các quyt dnh vira tuân thu dung 
các quy djnh pháp lust  hin hãnh vtra dam bào lçn Ich cho tat cá các ben lien quan. 

- Trong qua trInh giám sat vic th%rc hiên các hot dng cUa cong ty, Ban tong giám dôc Va 
các PhOng ban lien quan luôn cung cp day dü các thông tin theo yêu câu và tao  mci diêu kiin thun 
lçii dê ban kiêm soát hoàn thành chüc trách nhim vi cüa mInh. 

4. Hoat dong khác cUa BKS: Ban kim sat ph6i hcip cht ch vài phong Tài chInh - K toán; phong 
Pháp chê và Hqp dOng d triên khai dung các quy trinh nghip vu trong nàm 2018. 

IV. Dào tao  v quãn tn cong ty: 
Các khóa dào tao  ye quàn trj Cong ty ma các thành viên HDQT, thành viên BKS, Tong Giám dôc 
diëu hành, các can b quãn ly khác và Thu k cong ty da tham gia theo quy djnh ye quãn tn cong ty: 

Cong ty mài có 01 thành viên Hi dong quàn trj dA tham gia và có cht'xng chi ye dào tao  ye 
quàn tn cong ty là ông Nguyn Phuang Anh. 

HDQT, thành viên BKS, Tng Giám dOe diu hành, các can b quan 1 khác và Thu k 
cong ty trong thai gian tâi sê tham gia cac khOa dào tao  ye quãn trj cong ty tai  các co so dào tao 
ducc Uy ban Chrng khoán Nhà nuOc cOng nhn. 

V. Danh sách ye ngtrôi có lien quan cüa cong ty niêm yt theo quy dnh tai khoãn 34 Diu 6 
Lut Chung khoãn vã giao dch cüa ngtrèi có lien quan cüa cong ty vOl chInh Cong ty (Báo 
cáo 6 thIng) 
1. Danh sách ye nguai cO lien quan cüa cong ty: (Phy lye so 1 dinh kern) 

2. Giao djch gina cong ty vOl ngiiai cO lien quan cüa cOng ty; hoc gifta cong ty vOl c6 dOng iOn, 
nguOi nOi bO, nguai có lien quan cüa ngu&i ni b: (Báo cáo 6 thang) 

STT Ten to 
chO'c/cã 

nhàn 

M 
quan 

h 
lien 

quan 
v&i 

cong 
ty 

S 6  Giy 
NSH*,  ngày 
cOp, no cOp 

NSH 

Dia chi tru sâ' 
chinh/ Dia chi 

lien he 

Th&i 
diem 
giao 
dich 
v&i 

cong 
ty 

So Nghi 
quyéti QuyOt 

djnh cOa 
DHDC/ 

HOOT... thông 
qua (nOu Co. 
néu rO ngay 
ban hOnh) 

SO 
Iu'o'ng, t' 
lé nOm 
giO' CO 
phiOu 

sau khi 
giao dich 

chO 

T ° ngcôngty 
Lap may Viêt 
Nam - CTCP 

Là 

cong 

ty me 

S 6 giâyNSH 
0100106313; 
cap ngày: 
06/04/2016; 
no'i cap: So' 
KH&DTtpHO 
Ni 

S 6 124Minh 
Khai, phirô'ng 
Minh Khai, 

quân Hal Ba 
Trirng, Tp Ha 
Nôi 

* 

S 
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CII HDQT 
dóng diu) 

'• HU T!CH Ol 06MG QUM4 

LE QUOC AN 

* Thng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP là Cong ty me càa Cong ty c phAn Lilama 18. nm gi0 
51% cô phAn chi phôi. Các hp dong djch vii giao nhn thâu Xây lap các cong trInh thrçc thrc hin 
th?i gian dài, thu?ng xuyen tü näm nay qua näm khác, cong ty van dang thrc hin các hp dông tir 
nh0ng närn truOc chuyên sang, trong 6 tháng dãu nãm 2018 chü yêu là các phii 1iic hqp dông. Do do 
các hp dong và phv liic hp dong giao nhn thâu gifla Tong cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP 
vâi Cong ty c phân Lilama 18 Hi dong quán trj cOng ty khong ra Nghj quyêt phê duyt. 

3. Giao dch gifla ngui ni b cOng ty niêm yt, ngtrYi CO lien quan cüa ngi.thi ni b vài cong ty 
con, cOng ty do cOng ty niém yet näm quyên kiêm soát: Không có 

4. Giao dich gicra cong ty vâi cac dé1 fl.rçng khác 
4.1. Giao djch gita cOng ty vOi cong ty ma thành viCn HDQT, thành viên Ban Kiêm soát, Tong 
Giám dôc diêu hành dA và dang là thành viên sang 1p hoc thành viên HDQT, Tong Giám dOc diêu 
hành trong th?ii gian ba (03) näm trâ li dày tInh ti thai diem 1p báo cáo: Không có 
4.2. Giao dch gi€a cOng ty vâi cOng ty ma nguâi CO lien quan ccia thành viên HDQT, thành viên 
Ban KiCm soát, Tong Giám dôc diêu hành là thành viên HDQT, TOng Giám dôc diêu hành: Không 
có 
4.3. Các giao dich khác cüa cOng ty (nêu có) cO the mang li lii Ich vt chat hoc phi vt chat dôi 
vâi thành vién HDQT, thành viên Ban Kiëm soát, TOng Giám dOc diêu hành: Không có 

VI. Giao dch cô phiCu cüa ngubi ni b và ngirôi lien quan cüa nguOi ni b: (Báo cáo 6 
tháng). 
1. Danh sách ngithi nOi  b và nguai có lien quan cüa ngi.räi ni bO:  (Phi hc so 2 dinh kern) 

2. Giao djch cUa ng.ri ni b và ngtrai có lien quan di vOi cô phiu cüa cong ty niêm yet: 

U 
Ngu'ô'i thu'c hiên 

giao duch 

Quan h vO'i 
Ôfl '"?' 
b 

So c6 phiêu so' 
hU'u dâu ky 

S 6  c phi6u so' 
hu'u cuoi k' 

L do tang, 
giàm (mua, 
bàn, chuy6n 

d6i, thu'O'ng...) 
S cc 
phiu i So C6 

phiu T I 

Trn QuOc Toân 
TV HEQT/K4 
toán tru'&ng 69.352 0,738% 37.762 0,402% Bàn 

2 HO Thi Thu Yen 

Vcicciaong 
Nguyen Khec 
Thânh - PhO 
tOng giam dOc 

45.900 0,490% 16.000 0,170% Bàn 

VII. Các van d cn kru khác: Không 



PHL) LVC  01 KEM THEO BAO CÁO TiNH HiNH QUAN TR! CONG TY 6 THANG - DE CONG BO THONG TIN 

Danh sâch ye ngu'ô'i có lien quan cüa cong ty 

TT Ten to chi'rc/cá nhãn 
Tl< giao d1di 
chrng khoãn 

Chác vu t0i 
cong ty 

S giy NSH, ngày cap, noi C) 

Dia chi' tru so. chinh/ Dia chi 
lien he 

Thoi 
diem bat 

u ia 
ngu'oi có 
lien quan 

Thyi diem 
không cOn 
là ngu'Oi CO 
lien quan 

L' do o giay 
NSH Ngày cap Ni 

A CAC THANH VIEN HQI BONG QUAN TR! - 

1 Lê Quc An 
Chü tjch 15/04/20 17 

2 TrOn S Quynh 
Thành viên 

HDQT - Tong 
giam doc 

15/04/20 17 

3 Trn Quc Toãn 
Thành viCn 
HDQT - 
toán trirOiig 

15/04/20 17 

4 Nguyn Phtroiig Anh 
ThOnh viên - 
HDQT NgirOi 

du'qc Oy 
quyn CBTT 

15/04/20 17 

5 Cao Nguyen Soái 
Thànhviên 
HDQT- Phó 

tong giám dôc 

15/04/2017 

B CAC THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

Nguyn Van BInh Trrnxng BKS 15/04/2017 

2 
To Phi Son 

ThànhviCn 
BES 

15/04/2017 

3 Nguyn PhO Bat manli viCn 
BKS 

15/04/20 17 



Ti' Ten t chucicá nhãn 
TK giao djch 
chüng khoán 

Chüc vy tai 
cong ty 

S6 giy NSH, ngày cp, fbi cp 

Dia chi try st chinh/ Da 
chi lien h 

Thoi dim 
bat du là 
nguôi có 
lien quan 

Thoi diem 
không con 
là ngu'ôi có 
lien quan 

L do ogiay 
NSH Ngày 

Noi cái 

c CAC THANH VIN BAN TONG GIAM DOC 

I TrnS5Quynh 
Tnggiám 

doe 
31/03/2015 

2 Phan Van Nam 
Phó tóng 
giam doe 

22/05/20 17 

3 Nguyn Duy Lçi 
Phó tong 
giam c 

15/04/2016 

4 TrnVãnTin Phótng 
giam aoc 

01/09/2016 

Nguyn Khãc Thành 
Phó t1ng 
giám dc 

31/03/2015 

6 Ngô Quang Djnh 
PhO tang 
giam c 

25/01/2016 

7 DMinhTri 
Phó tng 

giam uoc 
26/05/2016 

8 Dinh Düc Trçng 
Phó tOng 

giam doe 
26/05/20 16 

Cao Nguyen Soái 
Phó tEng 

£ giam doe 
02/10/2017 

D KETOANTRuONG 

I TrOn Quôc Toãn 
Kê toãn 
trtrOng 22/02/2015 

E NGU'ffi CONG BO THONG TIN 



Nguyn Phung Anh NDUQCBTT 05/11/2010 

F CAC TO CHUC LIEN QUAN 

Tng Cong ty LAp may 
Vit Nam - CTCP 

Là cong ty me 
cOa LMS 0 1/04/2007 

3 



PHV LVC  02 KEM THEO BAO CÁO TiNH HiNH QUAN TR! CONG TY 6 THANG - DE CONG BO THONG TIN 

Danh sách ngu'&i ni bô va ngu'ô'i có lien quan cüa ngu'&i ni b. 

Ti' Ten to chuc/ca nhan 
TK lao g 

dich chung 
khoãn 

Chüc vu tai .. cong ty 

S giy NSH, ngày cp, noi cap 
Dia chi tru s& chlnh/ Dia 

. chi lien hç 

So co 
phiêu s& 
- . hun cuoi 

ky 

T l s& 
hüu cô 

... plreti 
cuot ky 

S c 
phiêu dai .. 2. diçn cuoi 

ky 

T l di 
din cô 
phieu 

cuoi ky 

s
7 

I  
Ngày cap . 

Noi cap 

A 
HO! DONC QUANN 
TR! 

.1 Lé Quôc An Chü tch 33.375 0,355% 

a Tôclitrc 

Tongcongty Lap may Phó Tong 
giám dc 

id 
1.971.799 21% 

b Ca nhãn 

ii irAn ihj M5 Nhung - - - - 

1.2 Lé Ngoc Báo Châu Con - - - 

1.3 Lé Qu& Hung Con - - - - 

14 LêPhán - - - - 

1 5 
NguyAn Thj Thu Mc - - - 

1.6 
Lê Quôc Dt Anh - - - - 

1.7 Lë Thj Thanh ThUy Chj - - - - 

1.8 Lé fhj 1'hanh Van Chi - - - 



Ti' Ten to chOcfcã nliãn 

TK giao 
djch chirng 

khoãn 

Chüc 
cOng ty 

S6 giy NSH, ngày cap, no'i cp 
Dja chi tru s& chInh/ Oja 
clii lien he 

s 0 co 
phiu s& 
hfru cuOi 

ky 

TIser 
hü'u CO 
peu 

cuoi ky 

So Co 
phiu dai 
diên cui 

T Id?i 
din cô 
phiêu 

CuOl k' 
S giây NSH 

Ngày cap 
NI CaP 

1.9 LCi'hl Mai Chj - - - 

1.10 
LC Quc Chinh Anh - - - 

1.11 
LC Thj Thanh Long Em - - - 

2 TrAn S Quynh 

Thmnh viên 
HDQT - 

Ting giám 
d6c 

24.917 0,265% 

a TOchirc 

Tong cOng ty Lp may 
VN-CTCP 

Không 1.408.428 15% 

b ca nhân 

2.1 Nguyn LC Bão Hnh 
Vçi 11.664 0,124% 

2.2 ,. Tran Quynh Anh 
Con - 

- - 

2.3 Trãn Qunh Nhu 
Con - 

- - 

2.4 Trinh Thi Do Mc 

2.5 Trn Tht Rich Phuçing 
Em - - - 

2 



TT Ten tO chwc/cá nhãn 
TK giao 

dich chfrng 
khoán 

Ch&c viii t0i 
cong ty 

S giy NSH, ngày cp, ni cp Da chi trV s6 chInhl Dja 
chi lien h 

O Co 
phiEu sr 
hOu cui 

k' 

T5 I s& 
hthi Co 
phiCu 

cuoi ky 

So cô 
phiEu di 
din cuôi 

ky 

T I dai 
diên c 
phiêu 

cuOi kS' 
So giay NSH 

. 
Ngay Cap 

. 
Non Cap 

2.6 Trn Mnh flung Em 5.288 0,056% - - 

3 Trn Quôc Tom 
Thành viên 
HDQT - 
toán trtr?rng 

37.762 0,402% 

a Tchirc 

1 
TngcOngtyLpmay 

VN - CTCP KhOng 1.408.428 15% 

b Ca nhãn 

3.1 Doàn Thj Bay Vçi - - - - 

3.2 Trn Quc Bão Con - - - - 

3.3 irAn Gia Hung Con - - - - 

3.4 TrAn Thj BIch Lien Mc - - - - 

3.5 TrAn Anh Tuân Anh - - - - 

3.6 TrAn Phucmg Lan Em - - - - 

4 Nguyn Phtrorng Anh 

Thãnh viên - 
HDQT 

Ngithi dirçc 
üy quyen 

CBTT 

4.669 0,049% - - 

a Tôchüc 



Ti' Ten tO chüc/cá nhân 
TK giao 

dlch  chüng 
khoãn 

Chuc vy ti 
cOng ty 

s6 giy NSH, ngày cAp, nri cAp Da chi try s& chInh/ Tha 
chi lien h 

O Co 
phiu so 
hOu cuoi 

T I s& 
hUu Co 
phiêu 

.C. • cuol icy 

O Co 
phiu dai 

2. diçn cuoi 
ky 

Ty I dai 
din cO 
phiêu 

X. cuoiky 

- 

s6 giy NSH rgay cap r'iui ci 

I 
Cty CP ch to giàn 
khoan du khi (PV 
Shipyard) 

TV Ban kim 
soát 

- - - 

b Ci nhin 

4.1 
Lë Thj Thanh Nhàn Vci 

4.151 0,044% - - 

4.2 Nguyen Dong Anh 
Con - - - - 

4.3 Nguyn Thj Thanh 
Huyên 

Con - - - - 

4.4 Nguyn Hoii Anh B - - - - 

Nguyn Thj VAn Anh Em - - - - 

4.6 Nguyn Trim Anh Em - - - - 

S Cao Nguyen Soii 
Thmnhviên 
HDQT- PhO 
tong iim 

doe 

23.059 0,245% - - 

T chic Khong 

b Cinhin 

5.1 DThl-1ão 
Vçi - - - - 

4 



Ti' len to ch(ic/e nhin 1I' giao 
dich chung 

khoán 

Chuc vy tai 
cong ty 

.( • • 
So giay NSH, ngay cap, noi cap Dia chi tru sör chinh/ Dia 

chi lien he 

Sc 
phiu sô 
h*u cu61 

Tfls& 
hfru cô 
phien 

cui k' 

Scô 
phiu di 
dien cuoi 

Tldi 
dinc 
phieu 

cui k' So giay NSH Ngày cap Noi cap 

5.2 Cao D Hoàng Phi Con - - - - 

Cao D Tn Dung Con - - - 

l'han Th Xu)'n Mc - - - - 

Cao Thi Dip Chj - - - - 

5 6 Cao Thi Dung 
Chj 

- - - - 

5.7 Cao Thi Chiên Em - - - - 

5.8 Cao Thj Chüc Em - - - - 

B BAN KIEM SOAT 

Nguyen Van Binh Truong BKS 03 0,0% - - 

a Tehfrc Không 

b Ca nhãn 

1.1 
Nguyn Thi Thanh 

Sang 
Vçi 

- - - 

5 



Ti' Ten t ch(rcicâ nhân 

TK giao 
dtch chthig 

khoán 

Chirc vy ti 
cong tY 

S giy NSH, ngày cap, noi dp 
Da chi trii sôr chinh/ fha 

ehi lien h 

S c 
phiu so 
hfru cui 

TS îé s& 
hüu cô 
phiêu 

cuik' 

30 CO 
phiu dai 
din cu6i 

k' 

Ty I dai 
then cô 
phiêu 

cu6ik' 
S6 giy NSH Ngày cAp Noi p 

1.2 Nguyn Tram Anh 
Con 

- - - 

1.3 Nguyn Qu'nh Anh Con - - - 

1.4 Nguyn VAn Dtràc B - - - - 

1.5 Nguyen Thj Bão Mc - - - - 

1.6 Nguyen Thj Hng Ch - - - - 

1.7 Nguyen Thj Ha Chi - - - - 

1.8 Nguyen Thj Xuân Chj - - - - 

1.9 Nguyn Van Thanh Anh - - - 

2 Nguyn Phü Dt Thành viên 
BKS - - - - 

a To chuc Không 

b Cánhãn 

2.1 Dinh Thi 1-lap 
Va 

- - - - 

2.2 Nguyn Phü Hung Con - - - - 

2.3 Nguyn Yn Nhi 
Con - - - - 
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TT Ten t chüc/c nhn 
- 

TK gtao 
dcIi  chüng 

khoán 

Chüc vu ti 
cong ty 

S giy NSH, ngày cap, noi cp 
Dia chi tru s chInh/ Dia 

chi lien h 

Sti Co 
phiêu s& 
hüu cui 

Ti I s& 
hüu c 
phiêu 

cu6i kt 

Si cö 
pIiiu dai 
diên euôi 

kv 

Ty I dai 
din cô 
phiêu 

cu61 kS' So glay NSH Ngày cap Noi cap 

2.4 Nguyn Lé Van Phti B6 - - - - 

2.5 Nông Thj Hoa Mc - - - - 

3 
• 

ToPhiSon 
Thinh viên 

BKS - - - - 

a T chuc KhOng 

b Cánhân 

3.1 TO Phi Long 
Chadé - - - 

3.2 Tnrcing Thi Thüy Mc dé - - - - 

3.3 
TO Minh ThOy Anh trai - - - - 

3.4 To ThI HAng Nga Chj gái - - - - 

3.5 TO Thi Minh Hãi Chi gái - - - - 

3.6 Nguyn Thj Hirang Vçi 

3.7 TO Phi Vu Con trai - 

3.8 TôAn Con trai - - - - 

7 



TT Ten to chüc/cá nhãn 
TK giao 

dlch  chung 
khoán 

Cliurc vii ti 
Cong tY 

So giay NSH, ngày cp noi cp 
Da chi tru s& chInh/ Oja 

ch lien h 

S Co 
phiêu sr 
h&u cui 

ky 

T I s& 
hOucô 
phieu 

cui k' 

S6 cO 
phiu dai 

A. diçn cuoi 

T I di 
din cô 
phiêu 

cu61 k3r 
S6 giy NSH Ngày cp Nol 

BAN TONG GIAM 
DOC 

I Trn S5 Qu3'nh 
Tnggiãm 

(lôc 

Giông 
phãn AZ 

A iong 
phAn AZ 

2 Phan Van Narn 
Phótông 
gian1 dôc 

4.224 0,048% - - 

a 
T6 chuc Không 

b Ca nhãn 

2.1 
Lu Thj Ngn \IQ• - - - - 

3" Phan ChI I-1iu Con 
- - - - 

2.3 Nguyn Thj Chung 
Me 

- - - - 

2.4 Phan Thi Loan Chi - - - - 

2.5 Phan Van Thing Anh - - - - 

2.6 Phan Th Tan Chj - - - 

2.7 Phan Xuän Htr&ng 
Anh - - - - 

3 Nguyn Duy Lqi 
Phé tong 
giám dOc 8.051 0,086% - - 
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TT Ten to chtrc/cá nhân 
TK giao 

dch cht'rng 
khoan 

Chuc 
cong ty 

• . So giay NSH, ngày cap, noi cap Dia chi tru s chinh/ Dja 
chi lien h 

Sticô 
phiu so 
hthz cui 

k5' 

TyIsö 
hUh CO 
phiêu 

cui kr 

phiu di 
din cuôi 

T'Idi 
din c 
phiêu 

CU& k' S giy NSH Ngãy cp Noi cp 

a TO chirc Không - - - 
b Cánhãn 

3.1 TrnLThanh - - - - 

3.2 Nguyn Duy Minh 
Con - - - 

3.3 Nguyn Ngoc Bâo 
Châu 

Con - - - - 

3.4 Nguyn Duy KhuOng - - - - 

3.5 Nguyn Thi Thip Chi - - - - 

3.6 Nguyn Duy Lc Anh - - - 

3.7 Nguyn Thj Htrong Em - - 

3.8 Nguyn Thi Thành Em - - - - 

Trãn Van Tien 
) a 1110 L0fl1, 

giáni doe 24211 O2S8°/ - 0 - - 

a Tôchuc KhOng 

b Ca nhãn 

4.1 Nguyn lioàng Anh 

4.2 Iran Tin Trung Con I  

4.3 Trn Phuung Anh Con - - - - 

4.4 Büi Thj Thai 
Mc - - - - 
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'IT Ten to chüt/cã nhin 
TK giao 

dich chüng 
khoán 

Chuc vu tai 
cong ty 

SO giy NSH, ngày cp, fbi cap Dii chi tm sö chin h/ Dia 
clii lien he 

s6 c 
phiu scr 
hOu cu61 

I s& 
hii c 
I' 

cuoi 

S c 
phiu di 
din cuOi 

ky 

T I di 
din cô 
phiêu 

cui k3' S giy NSH Ngày cp Noi cip 

4.5 TrOn VAn Liru Anli - - - - 

4.6 Trn VAn Hung 
Anh 

- - - - 

4.7 Trn VAn Dang Anh - - - - 

Nguyn Khãc ThAnh Phó tOig 
giám doc 

11.080 0,118% - - 

a 
Tchüc KhOng - - - - 

b Cánhãn 

5.1 H Thj Thu Yn 
Vci 

16.000 0,170% 

5.2 
Nguyen Thj 1-lA Linh 

Con - - - - 

5.3 
Nguyen Yn ThOo 

Con 
- - - - 

Nguyn Khc 'I'hOnh 
Tam Con 

- - - - 

5.5 

Nguyn Khc DoAn 

- - - - 
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TT Ten to chLrc/ca nhan 
TK giao 

dich chirng 
khoán 

. . Chucvutai 
con 

s6 giy NSH, Ngày dp, Nol cp 
Dia chi tru su chInh/ Da 

chi !u.n hç 

S co 
phiu s?r - . 
hiru cuoi 

ky 

T' I s& 
hüu cô .. 
phieu 

cu&ky 

S co 
phiu di 
diçn cuoi 

kj' 

T' I dai 
din d 
phieu 

cuiky 

. 
So giay NSH Ngay cap Nm cap 

5.6 
Nguyn Khc Thuân Em - - - - 

6 NgôQuangDnh Ph6tng 
giám doe 

- - - - 

a To ch6c Không - - - - 
b Cánhãn 

6.1 LO Thj BIch Hang Vç - - - - 

6.2 NgO Quang Duy Con - - - - 

6.3 Ngô Khánh Linh Con - - - - 

6.4 Ngô !'h Phirmg Chj - - - - 

6.5 Ngô Thj Lam Ch - - - - 

6.6 Ngô Quang Khãi Anh - - - - 

6.7 Ngô Thj 'flnh Em - - - - 

7 Do Minh Tn 
Phótng 

gum dc 
306 0,003 / - - 

a To chüc Khong 

b Ca nhãn 
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TT Ten tO chüc/cá nhân 
TK giao 

djch chü'ng 
khoán 

Chüc 
cOng ty 

• • 
So giay NSH, ngày cap, noi cap Dia clii tru s& chinhf Dia 

clii lien lie 

So câ 
phiu sO' 
hth 

y ç SO 

hOucô 
I)ieu 

cuoi ky 

So cô 
phiu di 
din cui 

k 

T' l dai 
(lifl 

phiêu 
k5' S giy NSH NgIy cp Non cp 

7.1 Nguyn i'h l-1u Mc - - - - 

7.2 VO lh I3Ich Phucrng Va - - - - 

7.3 D Minh iii Con - - - - 

7.4 D Th Be Ba Chi - - - - 

7.5 DVãnThành Anh - - - - 

7.6 D VOn Anh Anh - - - - 

7.7 D Thj LC Dung Ch - - - - 

7.8 D Van Cong Anh - - - - 

8 Dinh Dire Trqng 
PhOtông 

giam doe 

- - - 

A Ti chuc KhOng 

B Ca nhãn 

8.1 VO Thi NgQc Ni V - - - 
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Ti' Ten t Chüc/Cá nhân 
Uk giao 

dch chung 
khan 

Chuc vi ti 
cong 

S giy NSH, ngày Cap, fbi Cap Dia chitru sôchInh/Da 
chi lien he 

0 CO 
phiu s& 
htht 

k$' 

T5Iês& 
- hLruco 

ph ieu 
cuoi k' 

O co 
phiu dai 
. diçn cuoi 

ky 

T' I dai 
din cô 
phiêu 

cui k' S giy NSH Ngày cp Noi dp 

8.2 Dinh Trçng Khôi 
Con 

- - - - 

8.3 DinhTrongTrI 
Con 

- - - - 

8.4 Dinh Van Dao B6 - - - - 

8.5 Phüng Th Phüc Mc - - - 

8.6 Dinh Thj I-lâi Van 
Em 

- - - - 

8.7 D Minh îü Con - - - - 

8.8 Dinh Dc Duy 
Em - - - - 

9 Cao Nguyen Soái Giong 
phân AS 

Ging 
phn A5 

D 
KETOAN 

TRUUNG 

I Trn Quc Toãn Ké toán 
trirông 

Gi6ng 
phnA3 

Cing 
phnA3 

E NG1Rfl DUQC 
UQCBTT 

I 
Nguyn Phuong Anh NDUQCBTT 

Giing 
phn A4 

- 

13 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

