CONG TY CO PHAN
BAO B! NHJ'A TAN TIEN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tii do - H3nh phñc

Dja chi tri sà chlnh: Lô 114-115-1110-Ill 1, cim
4, nhóm CN II, KCN Tan BInli, dixông s6 13,
phtrmg Tây Thnh, qun TAn Phü, Tp.HCM.
MA s doanh nghip: 0300391040
S& O1INQ-HDQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 näm 2022

NGH! QUYET
HQI BONG QUAN TRI CONG TY
än th Luát Doanh nghip sñ 59/2020/QHJ4 ngày 17 tháng 06 nãm 2020;
Gán cz- Diu l t chzc và hoqt dng cza Cong ty phn Bao BI N/wa Tan Tiln,
Can th Biên bàn hQp H5i dng quán trj Cong ty CO' phn Bao BI Nhia Tan Tiln s 01/BBHDQT ngày 10/01/2022.

QUYET NGH!:
Biu 1. Thrc hin quyn ciia Hi dng quàn frj theo quy djnh ti Diu 1 cong ty d th
qua vic Cong ty C phn Bao BI Nhra Tan Tin vay v6n ti Ngãn hang TMCP Ngoi thucng
Nam — Chi nhánh Tan BInh (sau day gçi tt là "Ngân hang").
Biu 2. Trên ccc s các kin tháo lun, trao di ti cuc hçp, các thành viên Hi dông quàn
frj dr h9p dà biu quyt thông qua ni dung sau:
2.1. Thông qua k hoch kinh doanh dInh kern phirong an si'r ding vn ngày 16/12/2021.
2.2. Thông qua vic vay vM tai Ngân hang vài các ni dung co bàn nhtr sau:
a. Tng s tin vay quy ding Vit Nam là: 300.000.000.000
do:

dung

(Ba tram t

dung).

Trong

- Cp tin dpng ngn hn: 250.000.000.000 VND (}lai tram näm muoi t' dung)
- Hin müc phát hành LC trung dài hin nhp May moe thit bj, tài san c djnh:
50.000.000.000 dung (Näm mucñ t' dung)
b. Mic dIch vay: Tài trçi thu cu hccp pháp, hcip l, hçp l phic vi hot dng san xuk kinh
doanh bao gum thu c&u du nr may moe thit bj, tâi san c djnh, phát hành the tin dpng.
c. Thii hn vay: Theo quy djnh cüa Ngân hang dixçic quy djnh ti Hçip dung tin dicing.
d. Bin pháp báo dam là: Cp tin diing không có tài san bào dam. Cong ty cam kt thic hin
bin pháp dam bào tin vay bang tài san theo yêu C&U cüa Ngãn hang TMCP Ngoi
Thuong Vit Narn - Chi nhánh Tan BInh nu sr ding von vay không dung mic diçh và
cam kt trà nç truâc hn nu không thirc hin các bin pháp dam bào b.ng tài san.
Di vri các LC, bào lath bão dam 100% bang tin gfri: cong ty chU dng chu.n bj các tài

san cm c khi phát sinh theo thôa thun vOi ngân hang.
e. Cam k& khác: Th%rc hin chi chia c tirc b&ng tin nu vic chia c t(rc b&ng tiên không
dn dn tInh trng mt can di tài chInh và dam báo h s thanh toán hin hành >1.
Diu 3. Giao ông Koo Jae Young nglx&i di din theo pháp 1ut cüa Cong ty C phn Bao
BI Nhira Tan Tin t chrc thirc hin các nOi dung dä duçc Hi ding quàn frj thông qua nêu trên Va
thirc hin thu tiic d k~' k& thôa thun, hçp dng và các van ban có lien quan vri Ngân hang phii hçip
vâi quy djnh cüa pháp lust.
-

Triixng hcp Ong Koo Jae Young üy quyn cho ngu?i khác k kt thI phái có giAy üy quyn
theo quy djnh cüa Pháp Lut.
Diêu 4. Cho tri khi tt cã các nghTa vi tài chInh (bao gm các khoãn trã nçi gc, lài, chi phi
khác lien quan dn khoãn vay nói trên) dixc tt toán, nhtrng ngii?i k nhim chi'rc vi Tng Giám dc
ca Cong ty duqc tip tiic üy quyn d thirc hin quyn và trách nhim nêu trên.
Diu 5. Nghj quyt nay có hiu hrc tr ngày ks'.
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