TCT LAP MAY VI*T NAM CT-CP
CONG TY CO PHAN LILAMA 18
S& 09/LILAMA 18

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VI*T NAM
Dc lap - Tir do - Hanh phtic
Tp Ho IiI Minh, ngày 03 thang 4 nAm 2019

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TI
CUA U BAN CHJJNG KHOANNRA NIJOCVA
S(5 GIAO DICH CH(JNG KHOAN TP HO ciii MINH
KInhgifl: UY BAN CHYNG KHOAN NHA NIJdC

S?J GIAO DICH CHING KHOAN TP HO CIII MINH
Cong ty: C phn Lilama 18
Ma chtng khoán: LM8
Tru so chinh: S69-19 H Tüng Mâu, Quan 1, Thành ph6H6 ChI Minh
Fax: 028.382 10853
Diên thoai: 028.38298490
Ngu$i dtçcc üy quyn cong b6 thông tin: Nguyn Phudng Anh
Diachi: S6 9-19 H6Thng Mâu, QuAn 1, Thành ph6 H CM Minh
Fax: 028.38210853
Din thoai: 028.38298490
Loi cong b6 thông tin: 24h 0 Yêu cu Bt thng0 Djnh k5'
NOi dung cong b6 thông tin: Nghj quy& cUa Hi dng quan trj Cong ty c phAn
Lilama 18 ye vic: Thông qua ni dung tài 1iu Báo cáo trInh Di hôi dông cô dông
thxäng niên nAm 2019 và thành 1p Ban th.m tra tu các di biêu tham dir Di hOi dông
c6 dOng thung nién näm 2019.
Thôi gian hyp: 08 gii 00 thir bay ngày 20 thang 4 nAm 2019;
Da dirn h9p: Hi truäng 2- Trung tam hOi nghj 272 - so 272 Vô Thj Sáu, q4n 3,
thành phô Ho ChI Minh.
*
Toàn b tài 1iu hQp Di hi dong c dOng thu?ng niên näm 2019 bao gOm:
Thông báo miii h9p, mu xác nhn tham dr hoAc üy 9uyên dr hçp, chucing trInh hQp,
cac tài lieu thão 1un lam cci sâ thông qua Dai hi dôi vài tirng vAn dê trong chumg
trmnh hQp. Thông tin nay dA duçic cong bO trên trang thông tin din ttr cüa Cong ty vào
ngày 03/4/20 19 theo duông link: http: www.1ilama18.com.vn
Quan h c6 dông
Tài 1iu Dai hi cô dông thu?ing niên näm 2019.
ChUng tôi xin cam k& thông tin cong b6 trén day là dung sur• that và hoàn
toàn chju trách nhim truldc pháp luât v ni dung thông tin dâcông b6 (DInh kern
Nghj quyêt so: 1241NQ-HDQT cUa Hi dng quãn trl, Thông báo m&i hQp Dai hi
dong CO dOng thuing niên näm 2019 và Chuang trmnh Dai hi dOng Co dOng thung
niên nAm 2019).
Ncii nhân:
- Nhtrtrën;
- Luu Lilama 18.

n cong bo'thOng tin

CONG TY CO PHAN LILAMA 18
HQI BONG QUAN TRI

CONG HOA XA HO! cnU NGHLA VIT NAM
Bc Ip — Tij do — Hnh phüc

S& 124/NQ-HDQT

Tp H ChI Minh, ngày 02 tháng 4 nãm 2019

NGHJ QUYET
HQI BONG QUAN TRj CONG TY CO PHAN LILAMA 18
Can ca:
Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 nám 2014;
Lu4t Chzig khoán s 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 nám 2006,
Diu l Cong ty cphcn Lilama 18, ngày 04 tháng 7 nám 2018,
Nghjquylt s 119/NQ-HDQT, ngày 02 tháng 4 nám 2019 cia Hç5i dng quán
trj TOng COng ty Lap may Vit nam - CTCP,
Biên ban hQp Hi dng quán ti-j C'Ong ty cp/ián Lilama 18, ngày 02 tháng 4
nám 2019,
QUYET NGH!:
Biu 1. Thông qua n3i dung tài 1iu Báo cáo trinh Dçzi hOi ctng c6 dông thu'ông
niên nám 2019 và thành lap Ban thm tra hr cách diii biäu. Cu thl nhu'
sau:
CO NC
cO P1

1) Thai gian t chzc Dgi h(äi
Dr kin: Tr 08 gi 00 dn 12 gRi 00, ngày 20 thong 4 näm 2019.

LILAIY

2) Djadkm tchcDgihç$i
Hi tru&ng 2 - Trung tam hi nghj 272 - s 272 Vô Thj Sáu - qu.n 3 — thãnh
ph H ChI Minh.
3) Ni dung tài lieu Báo cáo trInh Dgi hç3i nhw da dwcic chudn bj, gcm:
Chuong trInh Dai hi;
Quy ch lam vic cüa Dai hi;
Báo cáo cüa Hi dng quàn trj v tmnh hInh boat dng san xuât kinh doanh
näm 2018 và k hoach nm 2019;
Ti trmnh phê duyt Báo cáo tài chmnh nm 2019 (Dã &rçic kim toán);
Th trInh phân phi lçii nhun nàm 2018;

T& trInh 1a chçn Cong ty kim toán báo cáo tài chmnh nàm 2019;

Trang 1

- Th trInh phê duyt tin hrcrng, thu lao Hi dng quãn trj, Ban kim soát Va
Thu k Cong ty;
Ti trmnh hüy

ma

ngành ngh kinh doanh và süa di Diu 1 Cong ty;

Báo cáo boat dng cüa Ban kMm soát (BKS) näni 2018;
- Các vAn d khác thuc th.m quyn cüa Dai hi dng c dông.
4) Thành 1p Ban kie2m tra tu cách cc dóng gm các óng Co ten sau.
Ong Nguyn Van Chi C dông dc 1p

Tru&ng ban

Ong Nguyn Van BInh Tnthng ban kim soát

Uy viên

Ong Phan Hng TuAn Thu k HDQT

Uy viên

Diu 2. Trách nhiêm thi hành
Ngh quyt có hiu hrc k tü ngày k. Các thành viên Hi dng quãn tn, Ban
tng giám dc, can b cong nhân viên Cong ty c phAn Lilama 18 và nhftng
cá nhán có lien quan chju trách nhim thi hành.

CH(YKY CAC THANH VIEN HDQT

/ç

' . H HDQT

1. Trân S QuS'nh
A

2. TrAnQucToán

£

A

LEQUOCAN TV
18

3. Nguyen Phung Anh
4. CaoNguyênSoái
N,i nhân:
- NhuDiu2;
- Các thàxih viên HDQT;
- Các thành viên BKS (d giãm sat);
- Liru.

Trang 2

CONG TV CO Pw&r LILAtk 18
HQIDONGQUANTRI

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hnh phác

S& 131 /TB-HDQT

Tp. Ha ChI Mink ngay

thang 4 nãm 2019

THÔNG BAO
Mfl HOP BAI HQI BONG cO BONG THU'ONG MEN NAM 2019
Hi ding quân tn Cong ty c phAn Lilama 18 trãn tr9ng kInh mäi Qu cô dOng dan tham dir Dai hi dông cô
dOng thixErng niên nãm 2019 thrçic t cMc nhtx sau:
1. ThOi gian: 8h00, ngày 20 tháng 4 nm 2019 (don tiap và dang k' tr 7h30)
2. flla diem: Hi trtthng 2 - Trung tam hi nghj 272 - s 272 VO Thj Sáu - Qun 3 - Tp H Chi Minh.
3. Ni dung Di hi
1' Báo cáo cUa Hi dng quân tn tInh hInh hoat dng san xut kinh doanh näm 2018 va k hoach nãm 2019;
" To trInh phê duyt Báo cáo tài chInh nAm 2018 (Dà duc kim toán);
V TO tninh phân phoi lqi nhun nâm 2018;
V T trInh lra chQn cong ty kiam toán báo cáo tAi chinh näm 2019;
V TO trinh phé duyt tian hioiig và thu lao Hi dng quàn tn, Ban kiam soát và Thi.r k' Cong ty;
V TO trInh Hüy ma ngành ngh kinh doanh Va stra di Diêu 1 Cong ty;
V Báo cáo hoat dng cUa Ban kiam soát (BKS) näm 2018;
V Các vAn d& khác thuc thAni quyên cüa Dai hi dong cô dOng.
Tài 1iu ni dung DHDCD thu0ng niên nàm 2019 dircic Cong ty dang tài tai chuyên m',ic Quan h Co dông trén
website www.lilama18.com.vn và gt:ri bàn in dan Qu' C dông khi tham dir Dai hi.
4. Thành phãn tham dr
TAt cã cac c dOng sO hflu c phAn Co quyan biau quyat cia Cong ty C phAn Lilama 18 theo danh sách cO dOng
ch& tai ngày dang k cuai cüng 22/3/2019.
TnrOng hpp c clang khOng trijc tiap tham dr cO tha Uy quyan cho ngrOi dai din tham di,r Dai hi (hoc cho
Hi Ding Quàn TrI). NgrOi dtrqc y quy&n phãi xuAt trInh GiAy üy quyên (theo mu gri kern) và Giáy CMND
hoc Hc chiau hoc The can crOc cong dan hoc chthig thrc cá nhán hop pháp khác khi vào dir DHDCD.
Ngi.rni thrqc Uy quy&n khOng &rcic Ciy quyan lai cho nguOi thCr ba.
5. Dng k' tham thr Dai hi
Da tao diau kin cho cong tác t6 cMc Dai hi dugc chu dáo, d nghj Qu CO dang xác nhn vic tham dij h9p
(hoc üy quyên d'j hop) gcri vaCông ty cS phAn Lilama 18 qua din thoai hoc faxtnrOc ngày 16/4/2019.
NgLrOi nhn : Ba Nguyn Thj M Linh
: Tdng 3, Tôa nhà 136-138 U Thj Hang Gm, P.Nguyén Thai BInh, Qun 1, TP. Ho ChiMinh
Dia chi
Fax. (84.28) 6291 0560
: (84.28) 6290 8686 /s may lé: 7574
£ién thoi
Liru i5: Khi dén dat vui lông mang theo That m&i hop, CMND/Hç5 chieu/Thé can czthc cong dan! chthig thttc cá nhán
hap phthp khác và Gidy ay quyn hçip l (trong trzthng hqp nhn zy quyên) va bàn sao hcxp l gidy chang nh4n a'Ong
k doanh nghiép trong trwô'ng hc,p ngzthi dIn tham dat là Dai din theo pháp 1u41 ca.a CO dOng là :6 chzc.
Trãn trQng kinh mOi!

,

ONG QUAN TRI
TICH

Co I'HAt)

*

LE QUOC AN
() Chi ch: Thông baa nay rhay cho thw möi rrong trzthng hcip Qui c dông c/nra nh4n dirqc :hw mãi.

CH1ruNG TRIMI
DI HQI BONG cO BONG THIJONG NIEN NAM 2019
I

CONGTACCHUA1B!

1

Don tip di biu

2

Dang k tham d Di hi, phát phiu biu quyt, b.0 ci:r và tái 1iu

II

NHUNG NQI DUTG CHINH

1 KhaimacEihi
2

Báo cáo Ki&m tra tu each &ui biu

3

Giói thiêu Chii toa và Doàn Chü tich

4

GiOi thiêu Thu k" E)ai hi

5

Giói thiu Ban thm tra tu cách c dông

6

Thông qua Quy chE lam vic cia D?i hi

7

GiOi thiu vâ thông qua Ban ki&m phi&i, giám sat klein phiêu

8

Thông qua Chuong trinh Di hi

9

Trmnh bay các ni dung báo cáo và d trInh t?.i E)i hi
Báo cáo cia Hi dng quàn tij
Ta trmnh phé duyt Báo cáo tài chinh nAm 2018 (Dã dircic kim toán)
To trInh v vic phàn phi lcyi nhun näm 2018
Ta trinh v vic phé duyt mirc tin hrong, thi lao HDQT, BKS,TK
TO trInh v& vic lira chQn cong ty kim toán nam 2019
TO trInh Hi:iy ma ngành ngh kinh doarih và sira di Diu i Cong ty

-

Báo cáo hot dcng cüa Ban Kl&m soãt

11

f)? hi thào 1un các ni dung dã trInh bay
HDQT, BKS, và các thành viên lien quan trâ lài kin nghj cüa c dông

12

Thông qua các ni dung báo cáo t?i Dai hi

13

Thông qua Biên bàn, Ngh quyr Di hii

10

14 BmacDihi
Tp HCM, Ngày 02 tháng 4 näm 2019
I BONG CO BONG
TCH

LE QtJOC AN

