CONG TV CO PHAN
BAO B! NHVA TAN TIEN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc

Dja chi tri s& chInh: Lô 114-115-1110-Ill 1, dim
4, nhóm CN II, KCN Tan Blnh, dir?ng s 13,
phu&ng lay Thnh, qun Tan Phci, Tp.HCM.
MA s doanh nghip: 0300391040
S: 01/BB-HDQT

Tp.HCM ngày 10 tháng 01 nám 2022

BIEN BAN HQP
HOI BONG QUAN TRj CONG TY
Horn nay, vào inc lOhO0 ngày 10/01/2022 tai trii sâ Cong ty, Hi ding quãn tn Cong ty C
phn Bao BI Nhira Tan Tin dä tin hành hQp vài thành phn tham dir và n(i dung nhix sau:
I. THANH PHAN DI)' HOP:
1. Thành viên tham dir hQp:
- Ong: Cho Jum Kun

- Chü tjch Hi dng quãn trj

- Ong: Park Moonsu

- Thãnh viên Hi &ng quân tn

- Ong: Song Jongsun

- Thành viên Hi dng quán trj

- Ong: Koo Jae Young

- Thành viên Hi ding quàn tn

- Ong: Lee Sehoon

- Thành viên Hi &ng quãn frj

2. Thành viên không tham dir hçp: KhOng
3. Chü tça và thir k cuc hçp:
- Chü t9a: Ong: Cho Jum Kun

- Chü tjch Hi dng quãn frj

- Thtr ks': Vu Mai Trang
Tng s thành viên Hi dng quãn trj dr hQp dáp 1mg dü diu kin th chIme cuc hQp Hi
dng quãn frj theo quy djnh tti Diu 1 Cong ty C phn Bao BI Nhra Tan Tin (sau day gi tat là
"Diu 1") và quy djnh cüa pháp luât
II. MIJC DICH, CHU()NG TRINH VA NQI DUNG HQP:
Mic dich, chucing trInh và ni dung cuc h9p cüa Hi dng quãn trj gm:
1.Thrc hin quyn cüa Hi dng quãn trj theo quy djnh tai Diu l cong ty d thông qua vic
Cong ty C phãn Bao BI Nh%ra Tan Tin vay vn tti Ngãn hang TMCP Ngoi thung Vit Nam —
Chi nhánh Tan BInh (sau day gçi tt là "Ngãn hang").
2. Trên ca so các kin thâo lun, trao di ti cuc hQp, các thành viên Hi dng quãn trj dr
h9p d biu quyt thông qua ni dung sau:
2.1. Thông qua k hoch kinh doanh dInh kern phxcrng an sIm ding vn ngày 16/12/2021.
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2.2. Thông qua vic vay vn ti Ngãn hang vâi các ni dung co ban nhix sau:
a. Tng s tin vay quy dng Vit Nam là: 300.000.000.000 dng (Ba tram t5 dàng). Trong
do:
- CAp tin diing ngn han: 25 0.000.000.000 VND (Hai tram näm mixai t' &ng)
- Hn mirc phát hành LC trung dài hn nhp May mOe thi& bj, tài san c djnh:
50.000.000.000dng(Nämmucñt'dng)
b. Mic dIch vay: Tài trq nhu cu hçip pháp, hqp 1, hçip l phic vi hott dng san xuAt kinh
doanh bao gm nhu cu dAu tu may mOc thit bj, tài san c djnh, phát hành the tin dimg.
c. Thñ hin vay: Theo quy djnh cüa Ngân hang dxcic quy djnh tai Hcip &ng tin dung.
d. Bin pháp bão dam là: CAp tin diing không CO tài san bão dam. Cong ty cam kt thrc hin
bin pháp dam bào tin vay b.ng tài san theo yêu cu cUa Ngân hang TMCP Ngoi
Thixcing Vit Nam - Chi nhánh Tan BInh nu sr diing v6n vay không dung miic dIch và
cam kt trà ng tnrâc hn nu không thrc hin các bin pháp dam bào bang tài san.
[Mi vài các LC, bão länh báo dam 100% bang tin gri: cong ty chü dng chun bj cac tài
san cm c khi phát sinh theo thOa thun vi ngãn hang.
e. Cam kt khác: Thrc hin chi chia c tirc bng tin nu vic chia c tüc bng tin không
d.n dn tInh trang mAt can di tài chInh và dam bão he s thanh toán hiên hãnh >1.
2.3. Giao ông Koo Jae Young - ngi.thi di din theo pháp lut cüa Cong ty Co phân Bao BI .
Nhra Tan Tin t chüc thrc hin các ni dung dä duçic H(i ding quàn trj thông qua nêu trên và thirc
hin thU tiic d k kt thOa thun, hçp dng và các van b cO lien quan vâi Ngân hang phU hçp vài
quy djnh cUa pháp 1ut.
Tnthng hçip Ong Koo Jae Young Uy quyên cho ngu&i khác k kêt thI phâi CO giây Uy quyên
theo quy djnh cUa Pháp Lust.
2.4. Cho tài khi tAt cã các nghTa vii tâi chinh (bao gm các khoãn trá nq g&, lãi, chi phI khác
lien quan dn khoan vay nOi trên) dtrçic tAt toán, nhuiig ngithi k nhim chIrc vi Tng Giám dc cUa
Cong ty di.rçic tip tic Uy quyn d thrc hin quyn và trách nhim nêu trên.
Cuc h9p cUa Hi dng quán trj kt thUc vào lUc 1 1h30 cUng ngày.
Biên bàn nay duçic các thành viên Hi ding quãn trj dr h9p biu quyt nhAt tn thông qua và
k ten duâi day:
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'C THANH VIEN HQI BONG QUAN Tifi

Hç ten: Park Moonsu
Chirc viii: Chü tjch HBQT, Chü t9a phiên hQp ChiTrc vlj: Thành viên HBQT

•

HQ ten: Song Jongsun
Chirc viii: Thành viên HBQT

Hç ten: Koo Jae Young
Chirc vu: Thãnh viên HBQT

Hç ten: Lee Sehoon
Chirc vii: Thành viên HBQT

Hç ten: Vu Mai Trang
Chuc vii: Thu k phiên hçp

