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TCT LAP MAY VIT NAM CT-CP CONG  HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Dôc lap - T do - Hanh phüc  

S: 13/LILAMA 18 

Tp H c/il Minh, ngày 01 thang 4 nãm 2021 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TcI 
CUA UY BAN CHNG KHOAN NHA NtfOC vA 

S GIAO DICH CH(JNG KHOAN TP HO CH MINH 

Klnhgi'i:  UY BAN CHLJNG KHOAN NHA NII& 
S GIAO DCH CH(!NG KHOAN TP HO CHf MINH 

Cong ty: C phn Lilama 18 
Ma chng khoán: LM8 
Tru s chInh: S69-19 H Tüng Mu, Quan 1, Thành ph6Ho ChI Minh 
Diên thoai: 028.3 8298490 Fax: 028.382 10853 
Ngti du'dc üy quyn cong b6 thông tin: Nguyn Phu'ccng Anh 
Djachi: S6 9-19 HTüng Mu, Quân 1, Thành phO' H ChI Minh 
Diên thoai: 028.38298490 Fax: 028.38210853 
Loai cong b6 thông tin: 24h Yêu cuLBã't th1ngLJ Dinh k' 
Ni dung cong b6 thông tin: Nghj quyt cüa Hi dng quãn trj COng ty c phn 
Lilama 18 ye vic: Thông qua ni dung tài 1iu Báo cáo trmnh Dai  hi dOng cô dOng 
thung niên näm 2021, thành 1p Hi dông thâm djnh ho so dé cir, irng c1 và Ban 
thâm tra tii các di biêu tham dr Dai  hi dOng cô dông thu6ng niên nãm 2021. 
Thoi gian h9p: Dr kin t1r 08 giô 00 thuir bay ngày 24 tháng 4 näm 2021; 
Dja dirn hQp: Hi tnrông - Trung tam hi nghj 272 - sO 272 VO Thj Sáu, qun 3, 
thành phO Ho ChI Minh. 

Thông tin nay dà di.rçrc cong bô trên trang thông tin din tuir cüa Cong ty vào 
ngày 01/4/202 1. 

Toàn bt tài lieu h9p Di hi dOng Co dông thu&ng niên näm 2021 bao gôm: 
Thông báo mdci h9p, miu xac nhn tham dir hoc üy quyên dir h9p, chi.rcing trinh h9p, 
các tài 1iu thão lun lam co so thông qua Di hi dôi vOi tuirng van dê trong chu.rong 
trinh h9p sê dIIçYC däng trên trang thông tin din tO cüa Cong ty tO ngay 02/4/2021 
theo du.r?mg link: http: www.li1ama18.com.vn   

Quan h cO dOng 
Tài 1iu Dti hi cO dOng thuOng niên näm 2021. 

Chüng tôi xin cam kê't thông tin cong b6 trên day là dung sir that và hoàn 
toàn chju trách nhiêm trildc pháp luât v nôi dung thông tin dã cong b6 (Dinh kern 
Nghj quyêt so: 268/NQ-HDQT cüa Hi dong quàn trj, Thông báo mOi h9p Di hi 
dOng cO dOng thuOng niên näm 2021, mâu xác nhtn tham dr hoc Oy quyên dr h9p và 
Chuong trinh Di hi dOng cO dOng thuOng niên näm 2021). 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- LixuLiIama18. 



CONG TY CO PHAN LILAMA 18 CONG HOA xA HQI CRU NGHIA V[T NAM 
HQI DONG QUAN TRI Dc Ip — Tiy do — Hnh phüc 

S& 268/NQ-HEQT Tp H8 ChIMinh, ngày 31 tl2dng 3 nãrn 2021 

NGHJ QUYET 
HQI DONG QUAN TRj CONG TY CO PHAN LILAMA 18 

Can cir 

- Luat Doanh nghip s 59/2020/QHJ4, ngày 17 tháng 6 ,am 2020; 

- Luat C1nng klwán s 54/2019/QHJ4, ngày 26 tháng 11 ndm 2019, 

- Diu lç Cong ty cphn Lilama 18, ngày 31 tháng 5 nám 2019, 

- Nghj quylt sO' 761NQ-HDQT, ngày 25 tháng 3 nãm 2021 cüa H5i dng quán 
trl Tong COng ty L4p may VWt  Nam - CTCP, 

- Biên ban hQp I-Ji dng quán tn COng ty cd phn Lilama 18, ngày 31 tháng 3 
náni 2021. 

QUYET NGIII[: 

Diu 1. Thông qua ni dung tài 1iu Báo cáo trInh D?.i  hi dng c dông thixn 

niên näm 2021; thành 1p Ban thm tra lit each c dông; thành 1p Hi dng thâm 
djnh h sci d cr, tr d cü. Ci th nhu sau: 

1) Thai gian td chz-c Dgi hi 

Dr kin: Tü 08 gR 00 dn 12 gii 00, ngày 24 tháng 4 nàm 2021. 

2) Dja die2m t chi-c Dgi hi 

Hi tri.thng - Trung tam hi nghj 272 - s 272 Vô Th Sáu - qun 3 - thânh ph 
Hô CM Minh. 

3) Ni dung tài liçu Báo cáo trInh Dai hçi nhu- d ditcrc chuan bj, gin: 

- Chucmg trInh Di hi; 

- Quy ch lam vic cüa Di hi; 

- Quy ch d cfr, irng cir và bu cCr b sung thành viên Hi dng Quãn trj, Kim 
soát viên Ban kiAm soát nhiêm kS'  2017 - 2022; 

- Báo cáo cña H5i  dng quan trj v tmnh hInh hot dng san xiAt kinh doanh nm 
2020 và kê hoach nàm 2021; 

- Báo cáo hoat dng cüa Ban kim soát (BKS) nm 2020; 

- Th trmnh phê duyt Báo cáo tài chInh näm 2020 (Dã dixcic kim toán); 
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- Th Inhphn ph6i lçri nhun näm 2020; 

- Th trmnh 1'ra chçn cong ty kim toán báo cáo tài chmnh näm 2021; 

- Ta trnb phê duyt thu lao Hi dng quán tn, Ban kixn soát và Nguà'i phii 
trách quãn tnj kiêm Tlnr ki Cong ty; 

- Th trInh phê duyt sàa d(M, b sung diu 1; 

- Ti trInh phê duyt süa dM, b sung Quy ch ni b quàn tij Cong ty; 

- Th trInh phê duyt Quy ch ho.t dng cüa Hi dng quasi tnj Cong ty; 

- Ti trinh phê du)'t Quy ch hoat dng ci]a Ban kim soát Cong ty; 

- Th lrmnh Min nhim thành viên HDQT, Kim soát viên BKS và Bu b sung 
thành viên HDQT, Kim soát viên BKS nhim k' 20 17-2022; 

- Th trthh Thông qua Danh sách áng cfr viên tham gia bu ci'r b sung Thành 
viên Hi dng quàn trj, Kim soát viên BKS nhim kS'  20 17-2022; 

- Các vn d khác thuc thin quyn cia Di hi ding c dông. 

4) D cz tir d cz vào thành viên H51 c1ng quàn tn, Kim soát viên Cong ty ci 

p/nn Lilama 18, nhim kj) 2017- 2022. 

- Ho sci tham gia d cir, tir d cCr vao thãnh viên Hi ding quãn tij, Kim soat. 
- 3O3O 

viên vài cac mâu do Cong ty ban hành bao gom: 
•'NGTY 

± Giây dê nghj dé cir thânh viên Hi dông quãn trj, Kiêm soát viên nhim kPHA'N 
2017-2022; AMA11 

+ Giy d nghj tir d& cü thãnh viên Hi ding quàn frj, Kiêm soát viên nhim k4 

2017-2022; 

± Giy d nghj xác nhn s& hUu c phn; 

+ Scx yu 1 ljch cüa ngtthi dtrçxc d cü, tr d cü thành viên Hi dng quán tn, 
Kim soát vien nhim kS 2017 - 2022; 

+ Ban sao các giAy ta sau: Cháng minh nhân dan! CAn cuâc cong dan! H chiu, 

h kMu thtthng tth, các bang cp chi'rng nhn trmnh d vAn hóa và trInh dt chuyên 

mon. 

- Thai dim ch& tMp nhn h sci d Cu, tr d cir vào thành viên Hi dng quan 

tn, Kim soát viên là: 16 gia 00, ngày 12 tháng 4 nAm 2021. 

- Hi dng th&n djnh h sa d cj'r, tir d ci thành viên Hi dng quãn trj, Kiêm 
soát viên, gôm các ông có ten sau: 

> Ong Lé Quc An Chü tjch Hi dng. quãn tn Tntthng ban 

> Ong Nguyn VAn BInh Tnrâng Ban Kim soát Uy vien 
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> Ong Nguyn Van Chir C ông c 1p Uy viên 

> Ong Nguyn Phumg Anh Nguôi cong b thông tin Uy viên 

>OngPhanHngTun PTQuãnt4/Thi.rkCôngty Thtrk 

Hi &ng thm d.nh h so chju trách nhim tru&c Hi dông quãn trj, vói Co 

dông v& tInh hqp 1, hçTp pháp cüa các ing cr viên thành viên Hi dng quãn trj Va 

báo cáo kt qua ti D.i hi dng c dông thi.r&ng then nam 2021. 

5) Thành 4p Ban kim tra tie cách c dông gm các ông có ten sau: 

Ong Nguyn Van Chfr C dông dc 1p Tru&ng ban 

- Ong Nguyn Van Bmnh Tru&ng ban kim scat Uy viên 

Ong Phan Hong Tun PT Quân trjl Thu k' Cong ty Uy viên 

Diu 2. Ngh quyt có hiu lirc k tir ngày k. Các thành viên Hi dng quàn tn, 
Ban tong giãm dc, can b cong nhãn viên Cong ty c phn Lilama 18 và nhCing Ca 

nhân có lien quari chju trách nhim thi hãnh. 

CHIY KY CAC TIIANH VIEN HDQT  TTCH HBQT 
CÔPJG TV 
CO'PHA'N 

.LILAMA 184 

Lê OucAn 

1. Trn S Qu'nh 

2. Ngô Quang Djnh 

3. Nguyn Phuong Anh 

4. Cao Nguyen Soái 

Ncinhdn:  
- NhuDi&u2; 
- Cãc thàLh viên HDQT; 
- Các thành ênBKS (d giam sat); 
- Luu. 
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CONG TV cO PHAN LILAMA 18 

HOI DONG QUAN TRI 
Giy CNDKDN so: 0300390921 

ja chi tri sâ chirih: 9 - 19 H Trng Mu, 
Phtrông Nguyn Thai BIrth, Qun1, Thàzth ph6 
Ho CM Minh 

CONG HOA xi HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p — Ti do — Hnh phüc 

 

Tp. Ha Od Minh, ngày 31 :htMg 3 näm 202) 

   

 

SO: 2711FB-HDQT 

    

THÔNG BAO 
M1I HQP BAI HQI BONG CO BONG THU'ONG NIEN NAM 2021 

Hidng quàn trj (HDQT) Cong ty cO phAn Lilarna 18 trán trong kInh m&i Qu cO dOng dOn tham dir Dai hOi 
dOng cô dOng thirông niên nãm 2021 duqc tO chUc nhu sau: 
1. Thii gian: 8h00, ngày 24 thIng 4 nin 2021 (dOn tiêp và dang k tr 7h30) 
2. Dja diem: Trung tam hOi nghj 272 - SO 272 Vö Thj Sáu, Phu&ng 7, Qun 3, Tp. HO CM Minh. 
3. Ni dung Di hi: 

V' Báo cáo cüa HDQT tInh hInh hoat dng san xuât kinh doanh nãm 2020 Va kê hoch nAm 2021; 
1' Báo cáo hoat dng cUa Ban kiém soát (BKS) näm 2020; 
V' Tr trinh phé duyt Báo cáo tài chmnh näm 2020 (DA dircrc kiOm toan); 
s' To trInh phán ph61 lcri nhun näm 2020; 
' TOtrInhl%rach9ncôngtykiOm toánbIocáotài chInhnAm 2021; 
" TO trinh phê duyt thu lao HDQT, BKS và NguOi phi trách Quãn tij kiêm Thu k COng ty; 
I TO trInh phé duyt sira dôi, bO sung diOu 1 Cong ty; 
" TO trInh phO duyt sra dôi, bô sung Quy ché nOi  bO quàn trj Cong ty; 
I TO trInh phê duyt Quy chO hoat dOng cUa HOi  dông quàn trj Cong ly; 
I TO trinh phê duyt Quy chO hoat dOng  cüa Ban kiêm soát Cong ty; 
I TO trinh Min nhim thành viên HDQT, Kiêm soát viên vâ Bâu bO sung thành viên HDQT, Kiêm soát viOn 

nhimkS'2017-2022; 
I TO trmnh Thông qua Danh sách ing ci vien tham gia bu cr bO sung Thanh viên HOi  dOng quán tn, KiOm 

soát viên nhim k' 2017-2022; 
v' Các vn dO khác thuOc thâm quyOn cüa Dai hOi dông cO dông. 
Tài 1iu nOi  dung DHDCD thuOng niên näm 2021 duqc Cong ty dang tái tai  chuyên mic Quan h cô dOng trên 
website www.lilama18.com.vn  và gCri bàn in den Qu CO dOng khi tham di,r Dai hOi. 

4. Thãnh phn tham dir 
Tt cã các cO dông scr hüu cO phn cO quyOn biOu quyêt cUa COng ty CO phán Lilama 18 theo danh sách cô dOng 
chôt ti ngày ding k cuOi cOng 24/3/2021. 
TruOng hçip CO dông khOng tri,rc tiêp tham dr cO th üy quyOn cho ngu&i dai  din tham di,r Di hOi  (hoc cho 
HDQT). NguOi duçic Uy quyên phãi xuât tiinh Giãy uy quyên (theo mu gCri kern) và Giy CMND hoc HO 
chiOu hoc The can cuâc cong dan ho.c chüng thirc cá nhãn hcip pháp khác khi vào d DHDCD. NguOi duvc üy 
quyOn không duçrc üy quy&n lai  cho nguOi thir ba. 

5. Däng k tham di Di hOi: 
Dê tao  diêu kin cho cOng tác to chrc Dai hOi dirçrc chu dáo, dé nghj Qu Co dông xãc nhn vic tham dir h9p 
(hoc üy quyOn di,r h9p) gCri ye COng ty CO phân Lilama 18 qua din thoai hoc fax tnróc ngày 20/4/2021. 
NgLrOi nhn : Ong TrOn Dtrc Thäng 
Dja chi : Tang 3, Tôa nhà 136- 138 Le Thj Hông Gám, P. Nguyen Thai BInh, Qu4n  1, TP. Ho C/il Mink 
Din thoQi : (028) 6290 8686 Iso may là: 7599 Fax: (028) 6291 0560 

Lwu i: Khi dIn d vui lông mang theo Tint m&i hQp, CMND/H5 chiluiThé can czróc cOng dan/chàng thtc cá nhdn 
hap pháp khOc và Giáy üyquyen hcxp l (trong trztông hqp nh4n  zy quyen) và bàn sao hap l giáy ch&ng nhin dang 
/cj doanh nghip trong truOng hcip ngithi den tham d4-  là Dri din theo p/vip luit cza cô dOng là to chtc. 
Trân trQng kfnh mM! 

(*) Ghi ch: Thông btho nay thay cho thtz ma! rrong trzràng hpp Qu cc d6ng chua nh4n  dzrçc  !hw  môt. 
Do rinh hinh djch bnh Covid 19 Dçi h5i thông 10 chzrc nec On rrva mong Qu CO dOng dOng chia sé. TrOn rrong cam on! 



CONG TY CO PHAN LifAMA 18 
ja chi : 9-19 H Tüng Mu, P. Nguyn Thai BInh, Qun I, Ip. Ho ChI Minh 

Din thoai : (028) 3829 8490 Fax: (028) 3821 0853 
Email : info@lilama18.com.vn Website: www.lilamal8.com.vn  

GIY BANG KY DU' HQP HOAC UY QUYEN 
DU' HQP IMI HQI BONG co BONG THLNG NIEN NAM 2021 

KInh fri:  Cong ty c phn Lilama 18 
Ten c dông  
Ngr&i dai  din theo pháp 1ut (di voi t chc):  
CMND/HCICCCD/CNDKDN s& cAp ngày nai cAp  
Dia chi: Din thoai  
Tng s c phn d?i  din hoc/và s& hthi: c ph.n. 
(Ca dong chQn m3t trong hal myc dzthi day, dánh dá'u vào ô thIch hp) 
1. BANG K DV HQP E 
2. UY QUYEN CHO ONG/BA DU%I DAY 
OngfBà:  

S CMND/HC/CCCD/Chung thirc ca nhan so: cap ngay ti  
Dja chi: Din thoai  
S hrqng c phn üy quyAn':  
Trong trithng hqp c dông không thA tham dir  va không üy quyn dugc cho ngithi khác, qu' c dông vui lông 
üy quyCn cho thành viOn HDQT cüa Cong ty theo danh sách dirài day: 

Lru 'i': Vui lông dánh dAu (X) 
hoc (V)  ben cnh ten thành viên 
ma qu cô dông chçn üy quyên; 

Hp và ten Cha-c vs Ddnh diu chpn 

Ong Le Quc An Chü tjch HDQT 

Ong Trn S' Qu'nh Phó chü tjch HDQT 

Ong NgO Quang Djnh Thành viên HDQT 

Ong Nguyn Phisang Anh Thành viên HDQT 

Nfl dung áy quyln: 

Ben nhn üy quyn dai  din cho Ben Oy quyn tham dir Dai hi dng c dOng thu&ng niOn näm 2021 cüa Cong 
ty C ph.n Lilama 18 d thirc hin mçi quyn lqi Va nghia vii  ti Dgi hi ding c dông lien quan dn so cô 
phAn duc Uy quyn. 

Chüng tôi hoàn toàn chju trách nhim v vic iXy quyn nay và cam kAt tuân thu nghiem chinh các quy djnh 
hin hành cUa Pháp lust và cüa Diu l Cong ty C phAn Lilama 18 và không có bAt k' sir khiu ni nao v sau. 

Lwu 5: 

Vic thyc hin zy quyn phái tuán thã theo các quy djnh lien quan cza 1u4t  dan sir, diu l cong ty. Ngzthi nhán 
üy quyan phái mang theo CMIID/CCCD/Ha chilu va giáy zy quyan khi tham 4'  dcii hôi ddng cd dOng t/nr&ng 
niên 2021. 

Gicfy zy quyan nay chi có giá tn khi là gidy zy quyan cO chI kj sang cza hai ben, di vái nhán zy quyan tz't c 
dOng td chác thI cd cO them cMu cza td chzc üy quyn. Giy zy quyn nay sê ht giá tn khi budi td ch&c Dgi 
hi ddng Cd dOng thu-áng nien nãm 2021 cüa COng ty Cd phdn Lilama 18 kit thüc. 

Ngày .........tháng .........nám 2021 
C dông/NgirOi u5' quyn NgLrOi dirçrc üy quyn 

(Kj và ghi no ho ten, dOng ddu ndu c4) (K) và ghi rO hQ ten) 



CONG TY CO PIUN L1LAMA 18 
Dja chi 9-19 H6 Tüng Mu, Phurng Nguyn Thai Bin1i, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Mirth 
Dintho?.i :(028) 3829 8490 Fax :(028) 3821 0853 
Email info@jilama18.com.vn Website: www.lilama18.com.vn  

CHUJNG TRINH HQP 

BA! HQI BONG cO BONG THUNG NIEN 2021 

Ni dung 

LtLAMA 18 

Thôi gian 

7h30-8h30 

8h30 — 9h00 

9h00 — 9h15 

9h15 —9h30 

9h30 — l0hOO 

lOhOO— 10h15 

10h15 — 10h25 

10h25 — 10h30 

10h30— 10h45 

10h45 — llh0O 

llhoO— 11h15 

11h15— 11h30 

11h30 

.( • . Don tiep di bieu 
Däng k tham dij Di hOi,  phát phiu biêu quyt, bu cCr và tai lieu. 

Khai mc dihi 
1. TuyênbO1do; 
2. Báocmtratiicáchdibiêu; 
3. Thông qua Quy ch lam vic ti Dai he'i; 
4. Giâi thiu Di biu, ChU t9avà Doàn chü tQa; 
5. Giâi thiu Thu k Dai  hi, bâu Ban kim phiu; 
6. Thông qua chuang trmnh Di hi. 

Báo cáo ti Di hi 
1. Báo cáo cCia Hi ding quán trj (HDQT) tInh hinh ho$ dtng san xuAt kinh doanh nAm 2020 Va ké 

hoach nãm 2021; 
2. Báo cáo hoat dng cOa Ban kiêm soá.t (BKS) nAm 2020. 

TrInh bay các ni dung cAn xin kin Di hi 
1. T?y trInh phO duyt Báo cáo tài chInh näm 2020 (DA duçrc kiêm toán); 
2. Th trInh phân ph6i lqi nhun nãm 2020; 
3. 1'?, trInh hja ch9n cOng ty kim toán báo cáo tái chinh näm 2021; 
4. Th trInh phê duyt thu lao FIDQT, BKS và NguOi phii trách Quàn tij kiOm Thu k Cong ty; 
5. Th trInh phO duyt sCra d6i, b6 sung diu 1; 
6. T? trinh phO duyt sCra d6i, b sung Quy ch ni bt quãn trj Cong ty; 
7. T& trmnh phO duyt Quy ch hot dung cOa Hi dng quân fri Cong ty; 
8. T& trInh phê duyt Quy ch hot dung cOa Ban kMm soát Cong ty; 
9. T?y trinh Min nhim thành viOn HDQT, Kim soát viên và Bu b sung thành viOn HDQT, Kim 

soát viên nhim kS'  20 17-2022; 
10. T& trInh Thông qua Danh sách ing cir viên thamn gia b&u cCr bô sung Thành viên Hi ding quàn txj 

và KiOm soát viên nhim kS'  2017-2022; 
11. Ni dung khác (trong tnr&ng hcrp duçrc DHDCE) thông qua). 

Di hi thão lun 
Tin hänh biu quyt * 
Ban kiém phiu thu và kim phiu biêu quyt 
Thông qua Quy ch bAu cir b sung thành viên HDQT, Kim soát viên nhim k' 2017 - 2022 

Ban kim phiu cong b6 kt qua kim phiu biu quyt 

Tin hãnh bâu cfr 

Nghi giãi lao 
Cong b6 kt qua kim phiu bu cr b sung thành viên HDQT Va Kim soit viên nhim kS'  2017 - 
2022 
Thành viên HDQT, Kim soát viên mdi ra mt Di hi 
Thông qua Biên ban và Nghj quyEt Di hi ding c dOng 
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