Mu 07/THQ

CQNG IIOA XA HOI CHU NGHtA VIET NAM

CONG TY CF LILAMA 18
Só:O./CV-LILAMA 18

Doe lap - T.r do - Hanh phüe

"V/v t chüc Di hi dng
cô dông thithng niên nàm 2019"

Tp H C/il Mm/i, ngày 18 tháng 02 nãm 2019
THÔNG BAO
(V ngày dãng k cu61 ciing d thuc hin quyn tham d' I)i hi
dông cô dông thtr?rng niên näm 2019)
KInh gfri: Trung tam Lu'u k Chfrng khoán Vit Nam
S& giao dch Chtrng khoán Tp H ChI Minh
Uy ban Chung khoán Nhà nwOc
Thn T6 chtrc phát hành: CONG TY CO PHAN LILAMA 18
Ten giao djch: LILAMA 18 JSC
Trii sâ chinh: 9-19 H Ting Mu, Phi.ring Nguyn Thai BInh, Qun 1, Tp HCM
Fax: 028.38210853
Dinthoi: 028.38298490
Chüng tôi thông báo dn Trung tam Luu k Chfrng khoán Vit Nam (VSD)
ngày däng k cu61 cüng d 1p danh sách ngtrb'i s hfru cho chfrng khoán sau:
Ten chng khoán: CO P1-lIEU CONG TY CO PHAN LILAMA 18
Ma chng khoán: LM8
Loi chrng khoán: C phMu ph thông.
Mth giá giao djeh: 10.000 d6ng.
San giao djch: HOSE
Ngày dàng k cu6i cüng: 22/03/20 19
1. Ly do và muc dIch (ghi rö nhti'ng n5i dung thy'c hin)
- Tham d%r Dai hOi d6ng C6 dông thu&ng niên näm 2019.
2. Ni dung ciii th (ghi rö nhIng n5i dung thrc hin)
- T' 1 thrc hin:
+ D6i vâi c6 phiu ph6 thông: 01c6 phiu - 01 quyn biu quyk
- Thii gian thirc hin: Du kin tCr ngày 20/4/20 19 cMn ngày 30/4/20 19.
- Dja dim thrc hin: Trung tam hOi nghi 272, s6 272 VO Th Sáu, qu.n 3, Tp HCM.
- NOi dung cüa cuOc h9p:
+ Du thão Báo cáo cüa Ht5i d6ng quán trj;
-I- Thông qua Báo cáo tài chinh näm 2018 (dã duçic kim toán);
-I- T? trinh phê duyt phucing an phân ph6i lqi nhun näm 2018;
+ Th trInh phung an 1ra chçn cOng ty Kim toán Báo cáo tài chinh näm 2019;
+ T trinh thu lao HOi d6ng quãn tn, Ban kim soát và thu k cong ty;
+ Báo cáo hot dng cüa ban kim soát;
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+ Các vn d khác thuc tliL.rn quyn Dai hi dng c dông.
D nghi VSD Uip vã gin cho Cong ty chung tôi danh sách ngu'ôi s& hthi
chirng khoán ti ngIy thing k cui cüng nêu trên vào dja chi sau:
- DIa chi nhn Danh sách (ban cirng): Phông TM chInh - Ké toán Cong ty c6 phAn
Lilama 18; S6 9-19 H Tüng Mâu, Phung Nguyn Thai BInh, Quân I, Tp H6 chI
Minh.
- Dja chi email nhn file dü lieu: anhl1m18@ivahoo.com.vn
Va: anhnplilarna18grnail. corn
Chüng tôi cam kt nhung thông tin v ng*rôi s& hüu trong danh sich së
duçrc sfr ding dñng myc dIch vã tuãn thu các quy djnh cüa VSD. Cong ty chüng
tôi s hoàn tom chju trách nhim truó'c phip ltit nêu có vi pham.

Nol nhân:
- Trung tam LKCK;
- SGDCK, UBCKNN;
- Ltru CBTT.

DIN PHAP L
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TRAN SY QUYNH

- Nh quyt cüa Hi dIng quäntrj
ye vic t chüc 00i hi d1ng c6
dông thuông niên näm 2019.
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18
HQI BONG QUAN TRI
S: 114/QD-HDQT

CONG HOA xA HQI cirU NGHIA VIT NAM
.
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc
Tp H ChIMinh, ngày 18 tháng 02 nãm 2019

NGH! QUYET
HQI BONG QUAN TRI CONG TY co PHAN LILAMA 18
Can cá:
- Luát Doanh nghip s6 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 nãm 2014;
- Diu lç Cong ty co2 phá'n Lilama 18, ngày 07 tháng 4 näm 2018,
- Biên ban hQp H5i &ng quán frf COng ly C'P Lilama 18, ngày 18 tháng 02 nàm 2019,
QUYET NGIII:
Biu 1. Phê duyt th?i gian d kin ch& danh sách c dông có quyn tham d%r h9p Di hi
dông c dông thix&ng niên näm 2019 và thông qua thai gian, dja diem dir kiên to chüc Di
hi dông cô dông thung niên nAm 2019 nhu sau:
1. Ngày dang k cui cüng chat danh sách c dông CO quyn tham dir hop D.i hi
dông cô dông th.räng niên nãm 2019: ngày 22/3/20 19.
2. Th?i gian d kiên to chrc Dai hi dông cô dông thu&ng niên närn 2019: tr ngày
20/4 den 30/4/2019.
3. Dja di&n: Hi tnräng Trung tam hi nghj 272, s 272 VO Thj Sáu, qun 3, thành
phô Ho ChI Minh.
Biêu 2. Nghj quyt nay có hiu 1irc k tr ngãy k. Các thãnh viên Hi dng quãn trj, Tng
Giám doe, thu trtrmg các phOng, ban, dan v trirc thuc Cong ,ty cô phân Lilama 18 và
nhttng cá nhán cO lien quan chju trách n1iim thi hành Nghj quyêt nay, dam bâo theo dung
quy djnh hin hành./.
CH KY CAC THANH WE$ HBQT
1. Tr.nS5Qu'nh

2. TrAn Quc Toân

3. Nguyn Phi.rang Anh

4. Cao Nguyen Soái
Noi nhân:
- Nhix Diêu 2;
- Các thành vién HDQT;
- Các thành viên BKS (dê giãm sat);
- Uru.

