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BIEN BAN HQP
HO! BONG QUAN TR! CONG TY

Horn nay, vào lüc 10h00 ngày 19/01/2021 ti trii sâ Cong ty, Hi dng quãn trj Cong ty Co
phn Bao BI Nhira Tan Tin dã tin hành hçp vth thành ph.n tham dr và ni dung nhu sau:
I. THANH PHAN Dif HOP:
1. Thành viên tham dir h9p:
- Ong: Cho, Jum Kun

- Chü tjch Hi &ng quàn trj

- Ong: Park, Moonsu

- Thành viên Hi dng quãn tn

- Ong: Song, Jongsun

- Thãnh viên Hi dng quãn trj

- Ong: Jo, Jeong Kook

- Thành viên Hi dng quán tn

- Ong: Lee, Sehoon

- Thành viên Hi dng quãn trj

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

- Chü tjch Hi dng quàn trj

- Thu k: Vu Mai Trang
Tng si thành viên Hi dng quãn tn dir h9p dáp trng dü diu kin th chüc cu(c h9p Hi
dng quãn tn theo quy dinh tti Diu l Cong ty C phn Bao Bl Nhira Tan Tin (sau day gçi tat là
"Diu l") và quy djnh cüa pháp lut.
II. MUC DICH, CHUaNG TRINH VA NQI DUNG HQP:
Miic dIch, chuong trInh và ni dung cuc hçp cüa Hôi dng quàn trj grn:
1.Thirc hin quyn cUa H)i dng quãn trj theo quy djnh tti Diu l cong ty d thông qua vic
Cong ty C phn Bao BI Nhira Tn Tin vay vn ti Ngãn hang TMCP Ngoi thutcng Vit Nam —
Chi nhánh Tn BInh (sau day gçi t& là "Ngãn hang").
2. Trên Co sâ các kin thâo 1un, trao di ti cuc hçp, các thãnh viên Hi dng quãn trj dr
h9p dã biu quyt thông qua ni dung sau:
2.1. Thông qua k hoch kinh doanh dInh kern phuong an sir diing vn ngày 04/01/2021
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2.2. Thông qua vic vay vn tai Ngân hang vâi các ni dung co bàn nhu sau:
a. Tng s tin vay quy dng Vit Nam là: 300.000.000.000 dng (Ba tram t dng). Trong
do.
- Cp tin diing ngân htn: 250.000.000.000 VND (Hai tram nAm mucii t dng)
- Han mrc phát hành LC trung dài han nhp May móc thit bj, tài san c6 djnh:
50.000.000.000 dng (Nàm misoi t' dng)
b. Miic dIch vay: Tài trçi nhu cu hcip pháp, hçip l, hçp l phiic vi hoat dng kinh doanh bao
gm nhu cu du tir may moe thit bj, tài san c djnh.
c. Th?ñ han vay: Theo quy djnh cüa Ngán hang duc quy djnh tai Hçip dng tin diing.
d. Bin pháp bão dam là: Cp tin ding không có tài san báo dam. Cong ty cam kt th'çrc hin
bin pháp dam báo tin vay bang tài san theo yêu cau cüa Ngân hang TMCP Ngoi
Thtrang Vit Nam - Chi nhánh Tan BInh nu sü diing vn vay không dung miic dich và
cam kt trã nç truOc han nu không thrc hin các bin pháp dam bão bang tài san.
DSi vOi các LC, báo lãnh báo dam 100% bang tin giri: Cong ty chü dng chuan bj các tài
san cAm c khi phát sinh theo thôa thun vOi ngân hang.
e. Cam k& khác: Thirc hin chi chia c trc bAng tin nu vic chia c tirc bang tin không
d.n dn tInh trang mAt can di tài chInh và dam bão h s thanh toán hin hành >=1.
2.3. Giao ông Jo, Jeong Kook - nguxi dai din theo pháp lut cüa Cong ty C phAn Bao BI
Nhra Tan Tin t chirc th%rc hin các ni dung dã ducic Hi dng quãn trj thông qua nêu trên và thrc
hin thu t%lc d k k& thOa thun, hçp dng và các van bàn có lien quan vOi Ngân hang phü hçp vâi
quy djnh cüa pháp 1ut.
Tnrng hçp Ong Jo, Jeong Kook Uy quyn cho ng1nYi khác k kt thI phãi có giAy üy quyn
theo quy djnh cüa Pháp Li4t.
2.4. Cho txi khi tAt cã các nghia vi tài chinh (bao gm các khoán trã nv gôc, lãi, chi phi khác
lien quan dn khoãn vay nOi trên) ducic tAt toán, nhfing ngui k nhim chüc vi Tng Giàm dc cüa
Cong ty duçic tMp tiic üy quyn d thirc hin quyn và trách nhim nêu trên.
CuOc h9p cüa Hi dng quãn trj kt thüc vào lüc 11h30 cüng ngày.
Biên bàn nay duçic các thành viên Hi dng quãn trj di,r h9p biu quyt nhAt tn thông qua và
k ten chrOi day:
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THANH VIEN HQI BONG QUAN TRI
cnOj'c
3S

-

Kun
Chu'c vu: ChU tjch HDQT, Chü tQa phiên hop

Hç ten: Park, Moonsu
Chu'c v1: Thành viên HBQT

HQ ten: Song, Jongsun
Chirc vii: Thành viên HDQT

H9 ten: Jo, eong Kook
Chuc vii: Thành viên HBQT

Hç ten: Lee, Sehoon
Chu'c vl.: Thành viên HBQT

119 ten: VU Mai Trang
Chcrc v1i: Thu k phiên hyp
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