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+) Ti  Dai  hi dng c dong thixing niên nàm 2020 d bu b6 sung Thành 
viên HDQT là ông Ngô Quang Djnh thay the ông Trân Quôc bàn, ông Toán có 
don xin tr nhim thành viên HDQT ngày 24/3/2020. 

+) Ti Dai hi dông cO dOng thumg niên nãm 2020 dâ bâu bô sung Thành 
viên ban kim soát là bà Nguyn Thj Thanh Thüy thay the ông Nguyen PhU Dat, 
ông Dat Co dcm xin tü nhim Thành viên ban kiêm soát ké tr ngày 27/6/2020. 

Thông tin nay së ducic cong b6 trên trang thông tin din tü cüa Cong ty vào 
ngày 27/06/2020 tai  dja chi website: www.1i1ama18.com.vn  

Ching tôi xin cam kê't thông tin cong bO' trên day là ding sr that và hoàn 
toàn chiu trách nhiêm tru'dc pháp luât v nôi dung thông tin dA cong b6 (DInh 
kern theo Bien bàn và Nghj quyt Dai  hi dng cS dông thixäng niên nAm 2020). 

Ncii nhn: 
- Nhu trén; 
- LixuLilama 18. 

Nguyn Phffilng Anh 
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BIEN BAN 

HQP DAI HQI BONG CO BONG THUNG MEN NAM 2020 

Ten doanh nghip : Cong ty C ph.n Lilama 18 

Ma S6 doanh nghip: 0300390921 

Dja chi tni sâ chinh : 9-19 H6 lung Mu, P. Nguyn Thai Bmnh, Qu.n 1, Thành ph6 H ChI 

Minh 

Din thoai : 0283 8298 490 

Fax :02838210853 

Th?yi gian t6 chirc : 08 gi?i 30 phitt, ngày 27 thárig 6 nãm 2020 

Dja dim: Trung tam hi nghj 272 - S6 272 VO Thj Sáu, Phu&ng 7, Qun 3, Tp. 116 ChI Minh 

Cong ty C6 ph.n Lilania 18, tin hành h9p Dai hOi d6ng c6 dông tht.r&ng niên nãm 2020. 

PHAN 1 

GI(R THIU - KHAI MAC CUQC HQP 

1. BAO CÁO THAM TRA TU CACH CO BONG 

Thãnh phAn Ban ki6m tra tu cách Dai biu: 

• Ong: Nguyn Van Chr 

• Ong: Nguyn VAn BInh 

• Ong: Phan H6ng Tu.n 

Ni dung báo cáo 

Ong Nguyn VAn Chfr báo cáo kt qua thm tra tu each c6 dông 

• T6ng s6 c6 dOng m&i tham dix: Toàn b c6 dông có ten trong danh sách C6 dông ti ngày 
08/06/2020 so hthi 9.388.682 c6 phn Co quyn biu quyt cüa Cong ty C6 phAn Lilarna 18. 

• s6 lirong dai biu tham di,r Dai  hi g6m 73 c6 dông Va di din C6 dông, sO h&u và di din 
sO hthi cho 7.994.925 c6 phn cO quyn bi6u quy&, chiEm 85,1549 % t6ng s6 c6 phAn Co 
quyn biu quyt cüa Cong ty. 

Theo Lut doanh nghip và Diu 1 cüa Cong ty. D.i hi d6ng c6 dông thuOng niên nAm 2020 
cüa Cong ty c6 phn Lilama 18 dü diu kin d Lin hành D?i  hi. 

II. THÔNG QUA QUY CHE LAM V1JC 

Di hi thông qua Quy ch lam vic vOi t 1 100% S6 CP có quyn biu quyt dir hçp. 

Trang I 



III. THANH PHAN CONG TV CO PHAN LILAMA is 

1. Thãnh viên Hi dông quãn tr 

- Ong Lê Quc An Chu tch 

- Ong Trn S5' Qunh Phó chU tjch 

- Ong Nguyn Phwyng Anh Thành viên 

- Ong Cao Nguyen Soái Thành viên 

2. Thành viên Ban kim soát 

- Ong Nguyn Van BInh Truing Ban 

- Ong To Phi San Thành viên 

3. Di biu cp trên 

Ong Lê Van Tun — Anh hing lao dng, Thñnh viên Hi ding quãn trj, T6ng Giám d6c T6ng 

Cong ty Lp may Vit Nam — CTCP. 

IV. GII THIU DOAN CHU TQA, THU K'' DJI1 HQI VA BAN KIEM PHIEU 

1. DoIn chü tQa: 

Ong Lé Qu6c An ChU t9a 

Ong Trn S5' Qu5'nh Thành vién 

- Ong Nguyn Phucing Anh Thãnh viên 

Ong Cao Nguyen Soái Thành viên 

2. Thu k Di hi: 

Ong Phan Tin Châu 

Ba Doàn Thj Ng9c Hip 

3. Ban kiêm phiêu: 

Ong Nguyn Van Thông Truâng ban 

Ong Thiu Van Tam Thành viên 

Ong Nguyn FIng Nhung Thành viên 

Dai hi thông qua Danh sách Doàn ChC t9a, Thu k) Dui hi vã Ban Kim Phiu nhix trên vOi t 

l 100% S6 CP Co quyn biu quyt dir h9p. 

4. Gió'i thiu chirong trInh Di hi 

Ong Lê Qu& An — Ch tQa cuc h9p dc chuang trinh Dai  hi. 

Dai hi thông qua Chucxng trinh Di hi vói t l 100% S6 CP cO quyn biu quyt dr hop. 
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1'HAN 2 

NO! DUNG DAI HOI 

I. Dai hi nghe trInh bay nhfrng ni dung sau: 

1. Báo cáo cüa HDQT tInh hinh hoat dng san xut kinh doanh nm 2019 và k hoach näm 

2020; 

2. Báo cáo hoat dng cüa BKS näm 2019; 

3. Báo cáo tài chInh näm 2019 DA duçic kim toán); 

4. Tô trInh phân phi lçii nhun nAm 2019; 

5. To trinh 1ra chçn cong ty kim toán báo cáo tài chInh nAm 2020; 

6. TO trmnh phê duyt tin luang và thi lao HDQT, BKS và NguOi phu trách Quan tn kiêm 

Thu k Cong ty; 

7. TO tninh tam th&i chua dap üng tiêu chu.n ci cu thành viên dc lap HDQT; 

8. TO trInh Uy quyn cho HDQT phé chuAn các quyt dnh d&u ti.i/bán s6 tài san có giá trj tir 

35% tth len tong giá trj tâi san; 

9. TO trInh Min nhim thành viên HDQT, Kim soát viên và Bu b sung thành viên 

HDQT, Kim soát viên; 

10. TO trinh Thông qua Danh sách üng cr viên tham gia bu cr b sung Thành viên Hi 

dng quân trj và Kim soát viên nhim k' 2017-2022. 

II. Dai biêu cp trên phát biu: 

- VOi tu each c6 dông chi ph6i, dti din Ban lânh dio T6ng cOng ty lâp.máy Vi@ Nam — 

CTCP chãn thành nhIn nhn vic thiu kMm soát chat ch dn dn hoat dng San xut kinh 

doanh Cong ty c phn Lilama 18 näm vira qua chua th@ sir dáp Crng k' v9ng cüa c6 dông. 

- Ban lãnh dao  Tng cOng ty yêu cu HDQT Cong ty c phn Lilama 18 th%rc hin quyOt 1it 

vic tái cAu true toàn din b may quãn l cOng ty, tãi cu trñc nhân s1r các phOng, ban chirc nang 

va các don vj trrc thuc tht sir tinh gçn, tht si hiu qua d nãng cao hiu qua san xut kinh 

doanh, tit kim chi phi nhm thu v lqi nhun cho cong ty. 

- VOi vai trO là c dong iOn, T6ng cong ty sê tao  mi diu kiin thun 1i nht d Cong ty CP 

Lilama 18 th%rc hin các gói thu iOn tal các dr an cüa lông cOng ty: Nhit Din Nghi San 2, Dr 

an nhà may nhit din Van Phong 1, Dr an l9c hóa du Long Son... .d Co ngun kinh phi duy trI 

in djnh cho Lilama 18 và thrc hin mnh me vic tái cu trüc mt cách toàn din Lilama 18 

nh&m nãng cao hiu qua SXKD, dáp mg duqc k' vong c6 dOng trong thOi gian tOi. 

Ong LC Qu6c An dä tip thu kin chi dao. 

Trang 3 



PHAN 3 

THAO LU3N 

Sau khi nghe Ban Iänh do Cong ty trinh bay các ni dung trinh Bi hi ding cô dông, các 

Dai biu các cãu hoi sau: 

- Xem xét co cu t' 1 thành viên HDQT và thành vien dc 1p HDQT. 

- HDQT Cong ty thrc hiên vic dánh giá rUi ro vài tAt cã các d6i tác, dir an truâc khi k' k& 

hçxp ding kinh t nh&m giám nhUng khá nãng thua 1 v mrc thAp nhAt cUa các dr an va các dcm 

vj thi cong. 

- Xem xét các vAn d lien quan dn vic thoái v6n Mu tu ti COng ty c6 phAn ch to giàn 

khoan Mu khi ( PV Shipyard ) nhm thu v hiu qua cao nhAt cho COng ty. 

- Qua Dai hOi d6ng c6 dông horn nay, d nghj HDQT thirc hin vic tái cAu trüc Cong ty, 

xây drng k hoach và chircing trinh hot dng rO rang d nâng cao hiu qua SXKD và tang lçii 

nhun cho Cong ty nhm thu hut nhà Mu tu và to nim tin cho c dong. 

Ong Lê Quc An — Chü toa cuc hyp càng lJoàn chü tQa dä giäi dáp các câu hOi cüa cô 

dông nhir sau: 

- Thay mAt HDQT gri tài Qu c6 dOng 1?i xin 1& chãn thành nhAt v kt qua hot dng 

SXKD cong ty CP Lilama 18 näm 2019 không dt kEt qua nhu sr kSr  vpng cüa C6 dông. 

- HDQT së thrc hin vic kin toàn 1i b may quàn 1, phông ban chirc nang tinh gçn nh&t 

nhâm dat di.roc nhcmg hiu qua cao nhAt. Thic dAy manh  m hoat dng SXKD hiu qua. tit 

giãm t6i da cac chi phi không cAn thit nhAm mang I?i  lçi nhuIn cao d dáp (mg dugc k vng 

C6 dOng trong thai gian tâi. 

- HDQT xem xét và tin hành quy trinh thoái v6n t?i  Cong ty CP ch to giàn khoan dãu khI 

(PV Shipyard) nhni thu v hiu qua can nhAt cho COng ty. 

Hi Mng quãn tn âã tip thu, giãi trInh thOa dáng nh&ng kin ngh cüa cô dông và 

cam kt tip tiic nâng cao hiu qua cong tic quãn tr doanh nghip, diu hành san xuAt 

nhAm sfr ding và phit triên hiu qua d6ng v6n; tang cirbng cüng C6 vüng chic niêm tin, uy 

tin, s(mc mnh và thirong hiu Lilama 18 dip frng k3' vng cüa cô doug. 
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1.762,265 

1.741,086 

25,338 

93,818 

3.805 

t' dong 

1)) &ng 

t5' dong 

t dng 

nguäi 

10.881 nghindng 

31,717 t'd6ng 

2,816 t5'dng 

PHAN 4 

cO DONG BIEU QUYET 

1. Biêu quyt thông qua các ni dung 

Kt thüc phAn thâo 1un, dual si,r diu hãnh cUa Doãn Chü tjch Di hi, các c dông Co 
quyn biu quyM cO mAt truc tip hoc thông qua di din duqc Uy quyn CO mt tai  Dai hi dã 
biu quyEt tan thành thông qua và phê duyt các ni dung sau: 

Ni dung 1: Thông qua Ráo cáo cüa HDQT tInh hInh hot dng san xuiIt kinh doanh 

näm 2019 và kê hoach näm 2020 

a,) Ki qua 110(11 d(511g san xuât hi,:!, dou:z/i iiãm 2019, vO'i cac c/il tie,, CU ba'i so": 

T6ng doanh thu 

Trong dó. Doanh thu Xáy - Lp 

Lçii nhun truôc thu 

Np nba rn.róc 

Tong s6 lao dng binh quãn 

Thu nhp binh quàn ng/thg 

Hoat dng du tir, mua sam TSCD 

Chia c tlrc bang tin mt: (03% /VDL) 

b) KE hoach san xut kinh (loan/I nan, 2020 

Ting doanh thu 

Loi nhuân trtrâc thus 

Np nhà nu&c 

- Tong s lao dng bInh quãn 

- Thu nhp binh quân ng/thg 

l-Ioçit dông dãu ti.r, mua sam TSCD 

- [)r kiên chia cô tüc bang tiên 

1.293,388 t'dng 

12,934 tdng 

63,126 tdng 

3.600 nguai 

10.400 ngMndng 

50.000 t'dng 

05% mnh giá cp 
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c) Xây dyng hgiz ni'rc tIn ding nan: 2020 cy thi nhzr sau: 

1 TIn diing 

1.1 BIDVHCM 

1.2 BIDVDN 

1.3 VCBHCM 

1.4 Vietinbank - Thu Thiêm 

2 Bão lãnh 

2.1 BIDV HCM 

2.2 BIDVDN 

2.3 VCBHCM 

2.4 Vietinbank - Thu Thiêm 

1.100.000 tdng 

300.000 t'dông 

300.000 t'd6ng 

200.000 t'dng 

300.000 t'dng 

1.400.000 t5 ding 

300.000 td6ng 

400.000 tctông 

300.000 t5'd6ng 

400.000 t'd6ng 

Uy quyn cho Hi dng quãn trj can cü vào tInh hmnh san xut kinh doanh cu th cüa trng giai 
doan trong näm d phê duyt tang hn miTc vay cüng nhu hn mác vay, bâo lAnh giüa các Ngan 
hang cho phü hçrp. 

> Kt qua biêu quyt 

•:• s6 phiu hqp 1: 58 - S6 c6 phAn: 8.122.771 - T' 1: 99,9903% 

+ S6 phiu tan thành: 58 - s6 c6 phAn: 8.122.771 - T' lé: 99,9903% 

+ S6 phiu không tan thành: 0 - S6 c6 phn: 0 - T' 1: 0,0000% 

+ S phiu không kin: 0 - s6 c6 phn: 0 - T' 1: 0,0000% 

•:•	 S6 phiu không hçip 1: 0 - S c6 phn: 0 - T' 1: 0,0000% 

Nhu 4y, Báo cáo cüa HDQT tlnh hinh hoat dng san xut kinh doanh nãm 2019 và k hoach 
nAm 2020 dã duçrc Dai  hi dng c6 dong thông qua. 

Ni dung 2: Thông qua Báo cáo hoot dông cüa BKS näm 2019 

> Kt qua biêu quyt 

•:• S6 phiu hcxp lé: 58 - s6 c phAn: 8.122.771 T' 1: 99,9903% 

+ s6 phi&i tan thãnh: 58 - S c6 phin: 8.122.771 - T 1: 99,9903% 

+ S phiu không tan thành: 0 - S c6 phn: 0 - T' 1: 0,0000% 

Trang 6 



+ S phiu không kin: 0 - S6c6phAn: 0 - T' I: 0,0000% 

•:•	 S6 phiu không hçp 1: 0 - Sc6ph.n: 0 - T 1: 0,0000% 

Nhtr vy, Báo cáo hoat dng cUa BKS nãm 2019 dã dtrçxc Dai  hi ding c dông thông qua. 

Ni dung 3: Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 (Dã duqc kim toán) 

Kt qua biêu quyt 

•:• Sphiuhcrp1ê: 58 - Sc6phn: 8.122.771 - TS'  1: 

+ s6 phiu tan thành: 57 - S6 c phn: 8.122.628 - i 1: 

+ s6 phiu không tan thành: 0 - s6 c phn: 0 - IS' 1: 

+ S6 phiu không kin: I - s6 c6 ph.n: 143 -T5'1: 

+ S6 phiu không hçcp 1: 0 - S6 c phAn: 0 -TS'1: 

99,9903% 

99,9885% 

0,0000% 

0,0018% 

0,0000% 

Nhi.r vy, Báo cáo tài chInh näm 2019 (Dâ dtrçc kim toán) dA thrçic Dai  hi dng c6 dông 
thông qua. 

Ni dung 4: Thông qua To trInh phân phi lçi uhun näm 2019 

Tng lqi nhun thrc hin näm 2019 (theo BC kim toán) 25.387.923.361 dng 

Thuê thu nhp doanh nghip 14.389.507.581 dông 

Lai nhu.n sau thu nAm 2019 10.998.415.780 ding 

Lgi nhuân cac näm truâc chuyn sang 5.061.220.925 dông 

Các khoán lam giám lçñ nhun 0 dng 

Lçñ nhun cOn lai 16.059.636.705 ding 

Phirong an phân ph6i khoán lcii nhun cOn 1i nhi.r sau 9.965.574.857 dng 

+ TrIch qu9 phát triên san xudt: 40% LNSTnã,n 2019 4.399.366.312 dAng 

+ TrIch qu9 p/the 1(li: 15% LNSTnàm 2019 1.649.762.367 dAng 

+ TrIch qu9 khen thwóng: 10% LNSTnàm 2019 1.099.841.578 cldng 

+ Chia cd uk: 03%/Van didu l 2.816.604.600 dAng 

- Lçii nhun cOn lai chuyn sang näm 2020: 6.094.061.848 dông 

Uy quyn cho Hi d6ng quãn trj thc hin vic ch6t danh sách c dong d chi trã c6 ttrc cho 
c ctông trong näm 2020 theo quy djnh hin hành. 
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> Kt qua biêu quyt 

•:• S phiu hçp 1: 58 s6 c6 phn: 8.122.771 - T' 1: 99,9903% 

+S6phi&itánthành: 57 ScphAn: 8.120.766 -T'1: 99.9656% 

+ S6 phiu không tan thành: 1 - S6 c6 ph&n: 2.005 - T' 1: 0,0247% 

+ S phiu không kin: 0 S c phn: 0 - T' l: 0,0000% 

•:• Si phiu không hcip 1: 0 S ci phn: 0 - T' 1: 0,0000% 

Nhtr 4y, T& trinh phan ph6i lçn nhun näm 2019 dA dtrçc Dai  hi dng c6 dông thông qua. 

Ni dung 5: Thông qua To trInh v viêc üy quyn cho Hôi dông quän tr Cong t cô 

phn Lilama 18 1Lra chçn cong ty kim toán báo cáo tài chInh närn 2020 

> Kt qua biêu quyêt 

•:• St phiu hcip 1: 58 - s6 c6 ph.n: 8.122.771 - T 1: 99,9903% 

+ S6 phiu tan thành: 56 - S6 c ph.n: 8.122.104 - T' 1: 99,982 1% 

+ S6 phiu không tan thành: 0 - S c6 ph.n: 0 - T It: 0,0000% 

+ S6 phiu khOng kin: 2 - S c6 ph.n: 667 - T' 1: 0,0082% 

•:• s6 phiu không hcip 1: 0 S c6 phAn: 0 - Ty 1: 0,0000% 
I 

Nhu vy, T& trInh v vic üy quyn cho Hi dng quãn trl Cong ty c phAn Lilama 18 lua 
ch9n cong ty kim loan báo cáo tài chinh näm 2020 dA dtrçc Di hi d6ng C6 dOng thông qua. 

Ni dung 6: Thông qua TO' trInh phê duyt tin 1uffng v thO lao HDQT, BKS và NgLrb'i 
phii trách Quán trl kiêm Thu k Cong ty 

1. NAM 2019: 

a. Tiên Iwo'ng câa C/ia tjch H5i dông qudn lrj và Trwông ban kiêm sodi chuyên trách: 

1. Lê Qu6c An Chü tjch 600.000.000 d6ng Htrâng 1ung chuyên 
HDQT trách 

2. Nguyn Van Binh Truông 292.775.000 d6ng Htrông luang chuyên 
BKS trách 

Cong a 892.775.000 ding 

b. Tlzà lao cua t/uinh viên HDQT, than/i viên BKS kiê,n nhinz và thu kj cong ty: 

1. Trân S Qu'nh Thành viên 150.480.000 d6ng Kiêm Tong Giám dôc 
HDQT 
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2.  Trn Qu6c Toãn Thành viên 150.480.000 dng Kiêm K toán tru&ng 
HDQT 

3.  Nguyn Pht.rang Anh Thành viên 150.480.000 dông Kiêm nhim 
HDQT 

4.  Cao Nguyen Soái Thành viên 
HDQT 

150.480.000 d6ng Kiêm Phó T6ng Giám 
dôc 

5.  TôPhiScm Thanh viên 100.320.000 dng Không chuyên trách 
BKS 

6.  Nguyn Phü Bat Thành viên 100.320.000 dng Khong chuyên trách 
BKS 

7.  Phan H6ng Tu.n Thu k 100.320.000 dng 
HDQT 

Cong b 902.880.000 ding 

Tong c3iig (a+b) 1.795.655.000 dt3ng 

Bang chfr: MI tj, bOy trOm chin mimi lam triu, sáu train izani inwoi iOn, nghln dsng./. 

II. ICE HOACH NAM 2020 

a. Tiiz luong cOa GhO tic/i H3i dtng quO,: lrj và Triióiig ban kiêrn soát chuyên trách 

1. LêQu6cAn 

2. Trn S5 QuS'nh 

3. NguynVanBInh 

Cong a 

b. ThO lao cOa than/i viên H?31 dng 
và NgwiYi p/t i trOd, QuO,: trj kiêrn  

600.000.000 dng 

450.000.000 dng 

292.775.000 dng 

1.342.775.000 ding 

qiian trj, thành v/en bun 
i/ia kj cong ty: 

Huâng krang chuyên 
trách 

Hung hrcmg chuyên 
trách (Tü tháng 3/2020) 

Huâng li.rong chuyên 
trách 

klein SO(it k/C,,, iiliiCn: 

Chü tjch 
HDQT 

Phó Chü tjch 
HDQT 

Truâng BKS 

1. Tr.n S5 Qu$rnh 

Trn QuOc lOan 

3. Ngô Quang Djnh 

4. Nguyn Phuang Anh 

Thành viên 
HDQT 

Thành viên 
HDQT 

Thành viên 
HDQT 

Thanh viên 
HDQT 

26.520.000dng 

3 9.780.000 ding 

106.080.000 dng 

159.120.000 dng  

Kiêm T6ng Giám d6c 
(Tr thang 1+2/2020) 

Kiêm K toán trlx&ng 
(Tr tháng 1+2/2020) 

Kiêm Tong Giám dc 

Kiêm nhiêm 
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5. Cao Nguyen Soái Thành viên 159.120.000 dong Kiêm Phó Ting Giám 
HDQT d6c 

6. To Phi Scm	 Thành viên 106.080.000 dông Không chuyên trách 
BKS 

7. Nguyn Phü Dat	 Thành viên 106.080.000 ding Không chuyên trách 
BKS 

8. Phan Hông Tun	 PT.Quàn trj 159.120.000 dông 
kiêm Thu k' 

Cong  h 861.900.000 dông 

Tong q3i:g (a+b,) 2.204.675.000 iking 

Bang chü: Hai tj, hai tram lé bon triu, sáu train bay nzwo lam nghIn d3ng./. 

Kt qua biêu quyt 

+ Sphiuhcipl: 58 - Scophn: 8.122.771 -T1: 99,9903% 

+ s6 phiêu tan thành: 58 - S c6 phn: 8.122.771 - TS'  1: 99,9903% 

+ s6 phiu không tan thành: 0 - S6 cô phAn: 0 - T' l: 0,0000% 

+ s6 phiu không kin: 0 - S6 c ph.n: 0 - T' 1: 0,0000% 

•:• S phiu không hçrp 1: 0 - S6 c6 phn: 0 - T' 1: 0,0000% 

Nhu 4y, T& trInh phê duyt tin luang và thu lao HDQT, BKS và Nguôi phu trách Quãn trj 
kiêm Thtr k Cong ty dä d.rçrc Bi hi dng c dong thông qua. 

Ni dung 7: Thông qua Tè trmnh tm thôi chu'a dáp (mg tiêu chuân co cu thành viCn 
dc Lap HDQT 

Kt qua biêu quyt 

•. S phiu hcmp l: 58 s6 c6 phn: 8.122.771 - T$' lê: 99,9903% 

+ S phiu tan thành: 58 S c ph.n: 8.122.771 - Tr 1: 99,9903% 

+ S phiu không tan thành: 0 - S6 c6 phn: 0 - TS'  lé: 0,0000% 

+ S phiu không kin: 0 S6 c6 phin: 0 - T' 1: 0,0000% 

+ S phi&i không hcmp lê: 0 S c6 phn: 0 - T' I: 0,0000% 

Nhu 4y, Ta trInh tm thai chua dáp mng tiêu chun co c&i thành viên dc 1p HDQT dã 
&rçic Dai  hi d6ng cô dông thông qua. 

Ni dung 8: Thông qua To trinli Uy quyn cho HDQT phC chun các quyt d!nh  dâu 
tir/bmn s tài san có giâ trj tü 35% tr& ten tong giá trj tãi san 

Trang 10 



Kt qua biu quyt 

•:• S phiu hçrp 1: 58 s6 c phAn: 8.122.771 - T 1: 99,9903% 

+ S6 phiu tan thành: 58 - S6 c ph.n: 8.122.771 - T lê: 99,9903% 

+ S phiu không tan thành: 0 - S C6 phn: 0 - TS'  lê: 0,0000% 

+ S6 phiu khong ' kin: 0 S6 c6 phn: 0 - T 1: 0,0000% 

•:• s6 phiu không hcp 1: 0 s6 c6 ph.n: 0 - T 1: 0,0000% 

Nhu 4y, Ta trinh liJy quyn cho HDQT phé chun cãc quyt djnh du ttrlbán s6 tài san có giá 
trj tr 35% trâ len t6ng giá trj tài san dA &rgc Di hi d6ng c6 dông thông qua. 

Ni dung 9: To trInh Min nhim thành viên HDQT, Kim soát viên và Bu bô sung 
thành viên HDQT, Kiêm soät viên 

> Kêt qua biêu quyt 

S6 phiu hcip 1: 58 - S6 c6 phn: 8.122.771 - T' 1: 99,9903% 

+ s6 phiu tan thãnh: 58 - s6 c6 ph&n: 8.122.771 - T5' l: 99,9903% 

+ s6 phiu không tan thành: 0 S6 c6 phAn: 0 - T' l: 0,0000% 

+ S6 phiu không kin: 0 S6 c6 ph.n: 0 - T' 1: 0,0000% 

+ S6 phiu không hçp l: 0 S6 c6 phn: 0 - T5' 1: 0,0000% 

Nhtr 4y, Ta trInh Min nhim thãnh viên HDQT, Kim soát viên và BAu b6 sung thành viên 
H9QT, Kiêm soát viên dä duçc Di hi d6ng Co dong thông qua. 

Ni dung 10: Thông qua Tb trInh Thông qua Danh sách frng cü viên tham gia bu cir ho 
sung Thãnh viên Hi d6ng quãn tr, Kim soát viên nhim k' 2017-2022 

> Kêt qua biêu quyt 

•:• Sphiuhoplê: 58 S6côphân: 8.122.771 -T'1: 99.9903% 

+S6phiutanthanh: 58 - S6c6phn: 8.122.771 -T'lê: 99,9903% 

+ s6 phiu không tan thành: 0 s6 c6 phAn: 0 - T' 1: 0,0000% 

+ S6 phiu khOng kin: 0 - S6 c6 ph.n: 0 - T l: 0,0000% 

•:• S6 phiu khOng hqp lé: 0 - S6 c6 phAn: 0 - T' lê: 0,0000% 

Nhtr vy, Th trinh Thông qua Danh sách mg cCr vién tham gia bu cr b6 sung Thành viên Hi 
d6ng quán trj, Kim soát viên nhim k' 2017-2022 cIA dtrcic Dai  hi d6ng c6 dông thông qua. 
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HU KY DAI HOI 

PHAN TIEN CHAU 

PHAN 5 

KET QUA BAU ctY 
Dai hi thông qua Quy ch d ctr. bAu c b sung thành viên Hôi dng Quân frj và Kim soát 
viên nhim k5r 2017-2022 vài 1 100% S6 CP có quyn biu quyt dr hop. 

Kt qua tthng cfr bu b6 sung thành viên Hôi ding quàn tn nhiêm kr 2017-2022:  

1. Ngô Quang Dinh 

+Sphiutánthành: 57 - S6 c6 ph.n: 8.026.829 - T5' 1: 98,8089% 

K& qua tthng cCr bu b sung Kim soát viên nhiêm k' 20 17-2022:  

1. Nguyn Thj Thanh ThUy 

+ S6 phiu tan thành: 58 - s6 c6 phAn: 7.979.788 - T 1: 98,2298% 

PHAN 6 

THÔNG QUA BIEN BAN vA NGH! QUYET CUQC HQP 

IV. THÔNG QUA BIEN BAN VA NGH! QUYET DHDCD THUNG MEN 2020 

Ong Phan Tin Châu - Thu k' Dai  hi dc biên bàn hop Dai  hi ding cô dong thtthng niên 
näm 2020. Di hOi  biu quyt và nhAt trI thông qua toàn van Biên bàn cuc hp Di hi c6 dong 
thtr&ng niên näm 2020 vói 100% s phiu tan thành. 

Ong Lê Qu6c An - Chü tQa Dai hôi doc nghj quyt Dai  hi dng c6 dong thuing niên 
2020. Dai hi biu quyt và nht trI thông qua toàn van Nghj quyt Dai hi c6 dông thtrng niên 
nAm 2020 vâi 100% s phiu tan thành. 

Biên bàn nay di.rqc duçic km trr tai  Cong ty C phn Lilama 18. 

Cuc hp Di hi ding c dông thuông niên nAm 2020 cUa Cong ty Co phn Lilama 18 kt 
thüc vào kic 11 gi 55 phüt ngà.y 27/06/2020. 1 
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CONG TV CO PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
LILAMA 18 Dc 1p - Dr do - H3nh phIic 

S6: 13INQ-DHCD Tp. Hc ChI Minh, ngày 27 tháng 6 nám 2020 

NGH! QUYET 

BA! HQI BONG cO BONG THU'NG NIEN NAM 2020 

KInh gfri: Qu C dông Cong ty C phn Lilama 

-. Can cz Lugt Doanh nghip sá 68/2014/QHJ3 duv'c Qu6c h5i nuc Gong hôa 
Xâ hç5i Chz nghTa Vit Nam thông qua ngày 26 tháng 11 näm 2014, 

- Can cii' Luát C'hing khoán s 70/2006/QHIJ ngày 29/06/2006,: Luát tha di, 
sung m5t s6 diu cia Lut Chi'ng khoán so' 62/2010/QHI2 ngày 

24/11/2010, 

- Can thDiu l cia C'Ong ty C'o'phcn Lilarna 18; 

- Can cz Biên ban hQp Dcii h3i dng cô dông thithng niên 2020, ngày 27 tháng 
06 nám 2020 cia Cong ty C'o' phcn Lilama 18. 

Ngày 27/06/2020, tai Trung tam hi nghj 272 - S6 272 Vô TM Sáu, Phtrng 7, 
Quân 3, Tp. H ChI Minh, cuc hQp Dai  hi dng c dông thi.ring niên 2020 &rqc 
th chüc vâi sr tham gia cüa 73 c dông sä hthi 7.994.925 c phtn chirn 85,1549% 
thng s c phn có quyn biu quyt cüa Cong ty. 

Sau khi nghe ni dung các Ti trInh, Di hi dng cô dông dã tháo 1un và biu 
quyt nht trI thông qua Nghj quyt vâi các ni dung nhi.r sau: 

QUYET NGHi: 

PHAN I - NQI DUNG BIEU QUYET 

Ni dung 1: Thông qua Báo cáo cüa HDQT tInh hInh hoyt dng san xut kinh doanh 
näm 2019 và k hooch näm 2020 

a) KIt qua hoqi dng san xut kinh doank narn 2019, vOi cdc clii lieu c0 bàn sau: 

T6ng doanh thu 

Trong do: Doanh thu Xáy - Lp 

- Lçii nhun truóc thu 

- Np nhà nuâc 

1.762,265 t'd6ng 

1.741,086 lj&ng 

25,338 td6ng 

93,818 tng 
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T6ng s6 lao dng binh quân 3.805 nguii 

Thu nhp binh quân ng/thg 10.88 1 nghin dtng 

Hoat dng dAu tu, mua s.m TSCD 31,717 t' dông 

Chia c tüc bng tin mitt:  (03% /VDL) 2,816 t' dng 

b) Ki hogch san xutJt kink doanh nãm 2020 

T6ng doanh thu 1.293,388 t ding 

Lçii nhuãn truâc thud 12,934 t ding 

Np nhà nuôc 63,126 t dng 

T6ng s lao dng binh quân 3.600 ngu&i 

Thu nhp bInh quân ng/thg 10.400 nghin dng 

Hoat dng d&u ttr, mua srn TSCD 50,000 t' dông 

Dr kin chia c tirc bng tin O5% mnh giá cp 

c) Xây dirng kin infrc tIn tly#ig nãnz 2020 cii the n/ur saz: 

1 TIn ding 1.100.000 t dng 

1.1 BIDV HCM 3 00.000 t' dng 

1.2 BIDVDN 300.000 t'dng 

1.3 VCB HCM 200.000 t' dng 

1.4 Vietinbank - Thu Thiêm 3 00.000 t d6ng 

2 Bão lãnh 1.400.000 t dông 

2.1 BIDV HCM 300.000 t5' d6ng 

2.2 BIDV DN 400.000 t d6ng 

2.3 VCB HCM 300.000 t dng 

2.4 Vietinbank - Thu Thiêm 400.000 t' dng 

Uy quyn cho Hi dng quãn trj can c1r vào tmnh hInh san xuAt kinh doanh ci1 th cia tfrng giai 
doan trong närn dê phê duyt tong han  mrc vay cüng nhii han  mirc vay, bão länh gina các Ngân 
hang cho phü hçrp. 

> Kt qua biu quyt 

•:• So phiu hcrp 1: 58 - S c6 phAn: 8.122.771 - T' lê: 99,9903% 

+ S6 phiu tan thành: 58 - s6 c phn: 8.122.771 - TS'  lé: 99,9903% 

+ S6 phiu không tan thành: 0 - S c6 phn: 0 - T l: 0,0000% 

+ s6 phiu không kin: 0 - s6 c6 phn: 0 - T lé: 0,0000% 

•:• S6 phiu không hqp 1: 0 - S6 cë, ph.n: 0 T' 1: 0,0000% 

Nhu 4y, Báo cáo cüa HDQT tinh hinh boat dng san xuAt kinh doanh nãm 2019 và k hoach 
nãm 2020 âã duçic Dai  hi dOng cô dOng thông qua. 



Ni dung 2: Thông qua Báo cáo hot dung cüa BKS näm 2019 

> Kt qua biêu quyt 

•:• S6phiuhcip1: 58 - Sôcôphãn: 8.122.771 -T'1: 

+ S phiu tan thành: 58 - So Co phân: 8.122.771 - T 1: 

+ S6 phiu không tan thành: 0 - S6 c6 phn: 0 - T' 1: 

+S6phiukhongkin: 0 - Sc6phn: 0 -T1: 

•:• s6 phieu không hcip lê: 0 - S c6 phn: 0 - T lê: 

99,9903% 

99,9903% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

Nhix 4y, Báo cáo hot dng cüa BKS närn 2019 dä dtrçxc Dai hOi dng c dông thông qua. 

Ni dung 3: Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 (Ba dirçrc kim toán) 

> Kt qua biu quy& 

•. S phiu hcrp l: 58 - só c6 phn: 8.122.771 - T' 1: 

+ S6 phiu tan thành: 57 - Sé c phãn: 8.122.628 - T5' 1: 

+ S6 phiu không tan thành: 0 - S6 c6 ph.n: 0 -TSlê: 

+ s6 phiu không kin: 1 - s6 C6 phn: 143 -T'1: 

•:• só phiu không hçp 1: 0 - S6 c6 pMn: 0 -TS'1: 

Nhu vy, Báo cáo tài chInh näm 2019 (DA dixqc kim toán) dä dixçc Dai  hi d8ng C6 dông 
thông qua. 

Ni dung 4: Thông qua To trInh phãn ph61 Jqi nhun näm 2019 

T6ng !çi nhun thrc hin näm 2019 (theo BC kim toán 25.387.923.361 dong 

Thu thu nhp doanh nghip 14.389.507.581 dong 

Lgi nhun sau thus näm 2019 10.998.415.780 dong 

Lçxi nhun các nãm truàc chuyCn sang 5.061.220.925 dông 

Các khoân lam giárn lçi nhun 0 dong 

Lçii nhun con lai 16.059.636.705 d6ng 

Phixcing an phân ph6i khoãn 1çi nhun cOn 1i nhu sau 9.965.574.857 dông 

+ TrIch qu9 phat triln san xuct: 40% LNSTnám 2019 4.399.366.312 c1ng 

+ TrIch qu9phüc 10: 15%LNSTnám 2019 1.649.762.367 dông 

+ TrIch qu9 khen thithng: 10% LNST nãin 2019 1.099.841.5 78 ddng 

+ Chia cd tzc: 03%lVon diu lê 2.816.604.600 dong 

Lgi thun cOn 1i chuyn sang näm 2020: 6.094.061.848 d6ng 

Uy quyn cho Hi d6ng quãn trj thiic hin vic ch6t danh sách c6 dOng d chi trã c6 tirc cho 
c6 dông trong näm 2020 theo quy djnh hiGn hành. 
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> Kt qua biêu quyt 

•. S6phiuhqp1: 58 - Scôphãn: 8.122.771 -T'1: 99,9903% 

+ S6 phiu tan thành: 57 - S6 c6 ph.n: 8.120.766 - T' lé: 99,9656% 

+ S6 phiu không tan thành: I - S6 c6 phAn: 2.005 - T' lê: 0,0247% 

+ S phiu không kin: 0 - Si c6 ph.n: 0 - T 1: 0,0000% 

•:•	 So phiu không hçip 1: 0 - s6 c6 phn: 0 - T' lê: 0,0000% 

Nhix 4y, T& trInh phân ph6i 1i nhun näm 2019 dã di.rçvc Dai  hi dng c dong thông qua. 

Ni dung 5: Thông qua To trInh ye vic üy quyn cho Hi dng quin tr Cong  ty cô 
phAn Lilarna 18 lya chçn cong ty kiêm toán báo cáo tài chInh nãrn 2020 

> Kt qua biêu quyt 

•:• Sphiuhcrp1: 58 - S6cophAn: 8.122.771 -T'1: 99,9903% 

+Sphiutánthành: 56 - Sc6phAn: 8.122.104 -T'1: 99,9821% 

+ S6 phiu không tan thành: 0 - s6 c6 phãn: 0 - T' 1: 0.0000% 

+ S6 phiu không kin: 2 S6 c6 phn: 667 - T5' 1: 0,0082% 

+ S6 phiu khong hp 1: 0 - S6 c6 phn: 0 - T 1: 0,0000% 

Nhtr 4y, T trinh v vic Uy quyn cho Hi dng quãn trj Cong ty cphn Lilama 18 lira 
ch9n cong ty kiém toán báo cáo tài chInh näm 2020 dã thrqc Dai hi dOng cô dong thông qua. 

Ni dung 6: Thông qua Ti trInh phê duyt tin lirong và thu lao HIQT, BKS và NguOi 
phii trách Quãn trj kiêm Th*r kv COng ty 

I. NAM 2019: 

a. Tthz luong cüa c/zn ljclz Hi dông quán trj và Triaxng ban klEin sodi c/zuyen track: 

I. Lê Qu6c An Chü tjch 600.000.000 dng 1-luông 1ung chuyên trách 
HDQT 

2. Nguyn Van Binh Tri.thng 292.775.000 d6ng Huâng 1ung chuyên trách 
BKS 

C5ng a 892.775.000 dông 

h. Thà lao cüa t/zà,zh vie,: HDQT, thành vie,, BKS kiêrn nhiçin rà thir kj cong ty: 

1.  Trn Sy Qurnh Thãnh viên 
HDQT 

150.480.000 d6ng Kiém TOng Giám d6c 

2.  Tr.n Quôc Toàn Thãnh viên 
HDQT 

150.480.000 dng Kiêrn Ké Wan tnrông 

3.  Nguyn Phung Anh Thành viên 
HDQT 

150.480.000 dng Kiêin nhim 

4.  Cao Nguyen Soái Thành viên 150.480.000 ding Kiêm Phó T6ng Giárn dc 



5. TôPhiScin 

6. Nguyn Phü Et 

7. Phan Hong Tu.n 

Thành viên 
BKS 

Thành viên 
BKS 

Thu k 
HDQT 

100.320.000 dong 

100.320.000 dong 

100.320.000 dng 

Không chuyên trách 

Không chuyên trách 

C3ng b 902.880.000 ithng 

TEing c3izg (a+b) 1.795.655.000 ding 

Bang chfr: M5t bay tram chin muvi là,,, triu, sáu tránz nám muo'i lam nghIn thng./. 

II. KE HOA&CH NAM 2020 

a. Tkn luvng cüa C/ia tjch H3i dng quán trj và Trirông ban kilm sodt chuyên lrdch 

1. LeQu6cAn Chü tjch 600.000.000 ding Huâng luxng chuyên trách 
HDQT 

2. Trn S5 Qu'nh Phó Chü tich 450.000.000 cthng Huâng luang chuyên 
HDQT trách (Tr thang 3/2020) 

3. Nguyn VAn Binh Trixâng BKS 292.775.000 dng Hu&ng luong chuyên trách 

C5ng a 1.342.775.000 dáng 

b. Thà lao cfia thành viên H3i d&ig quãn trj, thành viên ban kiênx soát kiêm n/i inz 
và Ngwô plii trác/z Quá,z trj kiêm thu kj cong ty: 

1.  Tr.n S Qutnh ThAnh viên 26.520.000 ding Kiêm Tng Giám dc 
HDQT (Tir thAng 1+2/2020) 

Ii  

2.  TrnQucToãn Thành viên 39.780.000 dng Kiêm K toán tru&ng 
I 

HDQT (Tü tháng 1+2/2020) 

3.  Ngô Quang Dinh ThAnh viên 106.080.000 dng Kiêm Tng Giám d6c 
HDQT 

4.  Nguyn Phung Anh Thành viên 159.120.000 dng Kiêm nhiêm 
HDQT 

5.  Cao Nguyen Soái Thành viên 159.120.000 ding Kiêm Phó T6ng Giám d6c 
HDQT 

6.  To Phi Son Thành viên 106.080.000 dng Không chuyên trách 
BKS 

7.  Nguyn Phü Dt ThAnh viên 106.080.000 dng Không chuyên trách 
BKS 

8.  Phan Hng Tu.n PT.Quãn ftj 
kiêm Thu k 

159.120.000 dng 

Cong b 861.900.000 diiig 

TJng cong (a+b) 2.204.675.000 ding 

Bang chfr: Flai 1), /1(11 Ira in W hIni triêu, sáu Iràni hör iniroi làiiz nçthI,, donc/ 
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> Kt qua biêu quy& 

•:• S6phiuhqp1: 58 - S6cph.n: 8.122.771 -T5'l: 

+S6phi&itánthành: 58 - Scphn: 8.122.771 -T1: 

+ S6 phiu không tan thàrth: 0 S6 c ph.n: 0 - T 1: 

+ S phi&i không ' kiên: 0 - S6 c phn: 0 - T' 1: 

•:• S phiu không hçip 1: 0 S6 c phAn: 0 - T 1: 

99,9903% 

99,9903% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

Nhtr vy, T? trInh phê duyt tin hxcing và thu lao HDQT, BKS và Ngtthi ph%I trách Quan trj 
kiêm Thu k Cong ty dâ dixçic Dai  hôi dng c dông thông qua. 

Ni dung..7: Thông qua To trInh tm thôi chua dáp frng tiêu chuân co câu thãnh viên 
dc 1p HDQT 

> Kt qua biêu quyt 

SphiEuhp1: 

+ S6 phiu tan thành: 

+ S phi&i không tan thãnh: 

+ S phi&i không kin: 

•:• S phiu không hçip l:  

58 - Sc6phn: 

58 - S6c6ph.n: 

0 - S6c6phn: 

0 - S6c6phn: 

0 - Scphn:  

8.122.771 - T' 1: 99,9903% 

8.122.771 -T'1: 99,9903% 

0 - T l: 0,0000% 

0 - T5' 1: 0,0000% 

0 - T' 1: 0,0000% 

Nhu 4y, T& trinh tm thôi chua dáp mg tiêu chun c cu thãnh viên dc 1p HDQT dä duqc 
Di hi ding c6 dông thông qua. 

Ni dung 8: Thông qua To trinh Uy quyén cho HDQT phê chun các quyt d!nh  du 
tw/bán s tài san có giá trj tfr 35% trô len tong giá trj tài san 

> Kt qua biêu quyt 

•:• S phiu hcip 1: 58 - s6 c6 phtn: 

+ S6 phiu tan thành: 58 - S c6 ph.n: 

+ S phiu không tan thành: 0 - S6 c phn: 

+ S phi&i không kin: 0 - s6 c6 ph&n: 

S6 phiu không hçip 1: 0 - S c phAn:  

8.122.771 - T' 1: 99,9903% 

8.122.771 - T' 1: 99,9903% 

0 -T1: 0,0000% 

0 - T' lê: 0,0000% 

0 - Tr 1: 0,0000% 

Nhu 4y, T?i trinh Uy quyn cho HDQT phê chuAn các quyt djnh du tufbán s6 tài san có giá 
tij tr 35% trô len tang giá trj tài san dä dtr9c Dai  hi dng c6 dông thông qua. 

Ni dung 9: Tà trInh Min nhim thành viên HDQT, Kiêm soát viCn và Bu bô sung 
thãnh viên HDQT, Kim soát viên 

> Kt qua biu quyêt 



ONG QUAN TR! 
U T!CH 

• S phiu hcrp 1: 58 - S6 c ph.n: 8.122.771 - T' lê: 99,9903% 

+ S6 phiu tánthành: 58 - S c phn: 8.122.771 - T' 1: 99,9903% 

+ S6 phiu không tan thành: 0 - S c6 phn: 0 - T' 1: 0,0000% 

+ S phiEu không ' kin: 0 - S6 C6 pMn: 0 - T' 1: 0,0000% 

• S6 phi6u không hçrp 1: 0 S6 c6 phn: 0 - T' 1: 0,0000% 

Nhu 4y, T& trmnh Min nhim thành viên HDQT, Kim soát viên và Bu b6 sung thành viên 
HDQT, Kim soát viên dâ dxçrc Dai  hi d6ng c6 dông thông qua. 

Ni dung 10: Thông qua T& trInh Thông qua Danh sách áng cu viên tham gia bu efr b 
sung Thành viên Hi d6ng quãn trl,  Kim soát viên nhim k' 2017-2022 

Kêt qua biêu quyt 

• S6 phiu hcip 1: 58 - S6 C6 phn: 8.122.771 - T' 1: 99,9903% 

+ s6 phiu tan thành: 58 - S6 c6 ph.n: 8.122.771 - T 1: 99,9903% 

± S6 phiu không tan thành: 0 - S6 C6 pMn: 0 - T' 1: 0,0000% 

+ S6 phiu không kin: 0 s6 c6 phn: 0 - T' 1: 0,0000% 

+ S6 phiu không hcip 1: 0 S6 c6 ph.n: 0 - T' 1: 0,0000% 

Nhtr 4y, Th truth Thông qua Danh sách ng cir viên tham gia bu cü bô sung Thãnh viên Hi 
dng quãn trj, Kim soát viên nhim kS'  20 17-2022 dA &rçc Dti hi dng C6 dông thông qua. 

PHAN II- NQI DUNG BAU ciY 

Kt qua tthng cü bAu b sung thành viên Hôi dng quân tn nhiêm k' 2017-2022:  

1. Ngô Quang Djnh 1 
+ S phiu tan thành: 57 - S c phn: 8.026.829 - T 1: 98,8089% 

Kt qua trüng ci:r bAu b sung Kim soát vién nhiêrn k' 20 17-2022:  

1. Nguyn Thj Thanh Thüy 

+ S phi&i tan thành: 58 - S c phAn: 7.979.788 - T 1: 98,2298% 

LE QUOC AN 
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