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TCT LAP MAY VIT NAM - CTCP CONG  HOA XA HO!  CHJ NGHiA VIET NAM 
CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Dôc lap - Ti do - Hanh phUc  

S: 28/LILAMA 18 
Tp Ho ChIMinh, ngày 28 tháng 5 nam 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN T 

CUA UY BAN CHNG KHOAN NHA NU'OC VA 

Si GIAO DICH CH1'NG KHOAN TP HO CHf MINH 

KInhgiii:  - UY BAN CH11'NG KHOAN NHA NII& 

- S1 GIAO DICH CH1NG KHOAN TP HO CH! MINH 

Cong ty: CÔ phn Lilama 18 
Ma cht?ng khoán: LM8 
Tru sà chInh: S69-19 H Tüng Mu, Quân 1, Thành ph6H ChI Minh 
Diên thoai: 028.38298490 Fax: 028.38210853 

NgUii thirc hin cong b6 thông tin: Nguyn Phu'ccng Anh 
Dja chi: Sô'9-19 HTüng Mâu, Quân 1, Thành ph6H ChI Mmli 

Diên thoai: 028.38298490 Fax: 028.38210853 
Loai cong b6 thông tin: E124h LXéu cu â't thu5ng LlDjnh k5' 

Ni dung cong bô' thông tin: Nghj quyt cüa HOQT thông qua Thir ngô gfri 
toàn the cô dong cong ty ye vic "Thành viên Hi dOng quãn trj là thành viên 
dc lip". 

Thông tin nay dixçic cong b trên trang thông tin din ti'r cüa Cong ty vào ngày 
28/5/2020 tai dia chi website: www.lilama18.com.vn. 

ChtThg tÔi xin cam ke't thông tin cong b6 trên dày là dung s11 that và hoàn 
toàn chju trách nhim tru'dc pháp 1ut v ni dung thông tin dä cong b (DInh 
kern Nghj quyêt so 21 8/NQ-HDQT cUa HDQT và thu ngO). 

Nai than: 
- Nhu trên; 
- Ltru Lilama 18. 

Nguyn Phudng Anh 



CHff KY CAC THANH VIEN 

Lê Quôc An 

f4Mcrrfm  ]CH HBQT 

\*\i1, 18 1. Trân Qu'nh 

2. Ngtiyn Phuong Anh 

3. Cao Nguyen Soái 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phñc 

Tp H ChI Minh, ngày 28 tháng 5 nam 2020 

CONG TY CO PHAN LILAMA 18 
HO! BONG QUAN TR4 

S& 218/NQ-HDQT 

NGH! QUYET 

HQI BONG QUAN TRI CONG TY cO PHAN LILAMA 18 

án th: 

- Luát Doanh nghip s 68/2014/QHI3, này 26 tháng 11 nám 2014; 

- Nghi djnh s6 71/2017/ND-cr, ngày 06 tháng 6 nãm 2017; 

- Diu l Cong ty ccphdn Liia:" 18, 'ç'ày 31 tháng 5 nãm 2019, 

- Biên ban hQp H(5i dng qudn lrf COng ty cphn Lilama 18, ngày 28 tháng 5 näm 
2020, 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Thông qua Thr ngô v vic "Thành viên Hi dng qun trj là thành vi'n 

dc 1.p". 

Biu 2. Nghj quyt có hiu hrc thi hành k t1r ngày k. Các thành viên Hi ding 

quán tn; ban tng giám Mc; thi truàng các phàng ban chrc nàng; don vj 

trrc thuc Cong ty c ph.n Lilama 18 và toàn the qu c dông chu trách 

nhim thi hành./. 

Nainhn: 
- Nhx Di&u 2; 
- Các thành vin FIDQT; 

Các thanh viên BKS (d giám sat). 
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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
CONG TY CO PHAN LILAMA 18 

MCK: LM8 

THu NGO 
KInh vri: Toàn fh Quj c dông cüa Cong ty c6 phtn Lilama 18 

Tri.râc tiên, Hi dng quãn trj Cong ty c phn Lilama 18 xin gi'ri 1&i cam an 
chân thành dn Qu c dông v sir tin tuàng ye üng h qu báu cüa Qu c dông 
trong th&i gian vra qua. 

Thua Qu Co dông, Cong ty cô phn Lilama 18 dä niêm yt c phiu tai  Sà 
giao djch Chng khoán thành ph H ChI Minh vào ngày 05/11/20 10 (ma chü'ng 
khoán: LM8) v&i khôi lugng c phiu Iuu hànli trên thj tiithng là: 9.388.682 co 
phiu. 

Can cu Khoãn 5 Diu 13 Nghj djnh s 71/20171ND-CP ngày 06/06/2017 
quy djnh v s krçmg thành viên 1ii dông quãn trj de 1p: "C'o' cáu thành viên 
Hói dông quán fri cüa cong ty niêm yê't phái dam báo ti thié'u 1/3 tang s thành 
viên Hi ddng quán trj là thành vién dc 1p ". Hin nay, COng ty có 05 thânh viên/ 
Hi dng quãn trj nhung chi.xa dam bâo ca cu 1/3 tng s thành vién là thành  vie4,7  cO' 
dc 1p Hi dng quail trl. \* \ LILA 

CAn cir Khoân 2, Diêu 26 Diêu l cüa Cong ty ye ca câu thành viên dc 1p 
Hi dông phãi chiêm It nhât mt phãn 3 (1/3) tOng so thàrth viên Hi dông quãxi 
trj. 

D thrc hin dung các quy djnh hin hành v thành viên dc 1p Hi dông 
quãn trj, Hi ding quàn trj cong ty lien ti1c tim kim các üiig viên d Dai  hi dông 
c dông thir&ng niên nAm 2019 bâu lam thành viên dc 1p Hi dng quãn trj 
nhrng vn chija có. Tip thee d tim kim nhân sr bâu lam thành viên dôc 1p H'i 
dng quân trj cho kS' Dai hi dông cô dông thi.r&ng nAm 2020 cüa Cong ty dr kiên 
h9p tr ngày 27/6/2020 dn ngày 3 0/6/2020. 

B.ng thi.r ngO nay, COng ty knh mong các Qu)' cô dông dü diêu kiin ye thai 
gian va s luqng nAm gi c phAn cüa LM8 theo quy djnh tai  Khoãn 3 Diu 12 
Diu l hin hành: "Ci dOng, hoc nhóm c dOng nm giü It nMt 5% tang so cO 
phn pM thOng 1r0 len trong thai hgn lien tc Ii nhá't sáu ('04) thOng có quyêri (a) 
D cz't cäc i'mg vien H5i &ng quOn frj hoic Ban kiern soát theo quy djnh tu'ollg 
ng tgi cOc Diu 25 và Diu 37 Diêu l nay" có th irng cü, d ci'r cac üng viên 

thàrih viên dc 1p Hi dông quân trj dáp üng dü diu kin quy djnh t.i KhoAn 2 
Diu 151 Lut doanh nghip so 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: "Thành viên dc 

42p I-lç3i dng quOn trj theo quy d/nh tQi dié'm b khuOn 1 Diu 134 cia Lut nay cO 
cOc tiêu chuOn vO diu kin sau dái', irit tnr&ng hçp phOp luU v chthig khoOn cO 
quy djnh khOc: 



PHAN LILAMA 18 

LE QUOC AN 

Khóng phái là ngwô'i dang lam vic cho cong , cOng con cia cOng ; 

khOng phái là ngu'ài dã ticng lam vic cho cOng , cOng con cia cOng It nhá't 

ti-ong 03 näm lin trjthc do; 
- KhOng phdi là ngw&i dang htthng lwo'ng, this lao tic cOng ty, ti-Ic các khoán phy 

cáp ma thành viên Hi dng quán trj du'crc hu'àng theo quy djnh, 

- KhOng phái là ngu'&i cO vçt hogc chng, cha dê, cha nuOi, mc dé, mc nuOi, con 

dé, con nuOi, anh rut, chf ruçt, em rut là c dOng l&n cia cOng ly, là ngwài quán 

l cia cOng ty hoc cOng ty con cia cOng ty, 
- KhOng phái là ngwài tricc tiê'p hoçc gián tié'p sà hicu It nMt 1% tang sO cô 

phn cO quyn bié'u quyé't cia cOng ty; 
- K hông phái là ngltài dà tItng lam thành viên Hi dOng quán ti-f, Ban kiêm soát 

cia cOng ty It nhá't ti-ong 05 nám lin trtcO'c dO." 
D Hôi dông quãn trj xem xét và trInh Dai  hi dng c dông thuông niên 

nãm 2020 cüa Cong ty. 

Hi ng quân trj Cong ty c phn Lilama 18 rt mong nhân di.rcc sir hcrp 

tác, h trçl và giüp dä cüa các Qu c dông d Cong tác quãn trj cUa Cong ty du'çTc 
thrc hin day dü và cht chë theo quy ctjnh cüa Pháp 1u3t  hiri hãnh. 

KInh mong sir quan tam giüp d cüa Qu c dng, sr quan tam hçp tác, h 

trcl cüa Qu c dOng xin lien lc vci: 

1- Ong Phan Hông Tuân - DT: 0913575168; Email: 

hongtuanphangrnail. corn 

2- Ong Nguyn Phxang Anh — DT: 0908388823; Email: 
anhnplilamal8grnai1.corn  

Trân tr9ng cam an! 
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