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NGH! QUYET
HO! BONG QUAN TR! CONG TY

C'án c& Luát Doanh nghip s6 59/2020/QHJ4 ngày 17 tháng 06 nàm 2020,
C'án th Diu l t chzc và hogt dng cza Cong Gphdn Bao BI Nhca Tan Tiln;
C'án th Biên ban hQp H5i ding quán trj Cong ly G phn Bao Bl Nh4ta Tan Tiln s 01/BBHDQT ngày 19/01/2020.
QUYET NGH!:
Biu 1 Thuc hiên quyên cua Hôi dông quan tn theo quy drnh tai Diêu lê Cong ty dê thôn/ C
qua vic Cong ty C phAn Bao BI Nhiia Tan Tin vay vn ti Ngãn hang TMCP Ngoi thucmg v1t( C0
Nam — Chi nhánh Tan BInh (sau day gçi tat là "Ngân hang").
Diu 2. Trên cci sâ các kien thão 1un, trao dôi tti cuc hçp, các thành viên Hi dong quàn
frj dir h9p dA biu quyt thông qua ni dung sau:
2.1. Thông qua k hotch kinh doanh dInh kern phucmg an sü dmg vn ngày 04/01/2021.
2.2. Thông qua vic vay vn ti Ngãn hang v&i các nôi dung cq bàn nhu sau:
a. Tng s6 tin vay quy dng Vit Nam là: 300.000.000.000 ding (Ba tram t dng).
Trong do:
Cp tin ding ng.n han: 250.000.000.000 VND (Hai tram näm mi.roi t dng)
Hin müc phát hành LC trung dài hin nhp May rnOc thit bj, tài san c djnh:
50.000.000.000 dng (Näm rnucñ tST dng)
b. Mi:ic dIch vay: Tài trçY nhu cu hçp pháp, hçp 1, hçp l phic vi:! hott dng kinh doanh
bao gm nhu cAu du tu may moe thit bj, tài san c djnh.
c. Th?ii han vay: Theo quy djnh cüa Ngãn hang dixçic quy djnh ti Hçp dng tin dmg.
d. Bin pháp bão dam là: Cp tin ding không cO tài san báo dam. Cong ty cam kt thi:rc
hin bin pháp dam báo tin vay bang tài san theo yêu can cüa Ngân hang TMCP Ngoi
Thucmg Viêt Nam - Chi nhánh Tan BInh nu sü ding v6n vay không dUng mi1c dIch V
cam kt trá nç truOc han nu không thi:rc hin các bin pháp dam báo bang tài san.
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Di vâi các LC, bão lãnh báo dam 100% bng tin gCri: cong ty chü dng chun bj các tài
san cm C6 khi phát sinh theo thôa thu.n vOl ngân hang.
e. Cam kt khác: Thirc hin chi chia c6 tüc bang tin nu vic chia c6 ttc bang tin khOng
dn dn tInh trng mt can d6i tài chinh và dam báo h s6 thanh toán hin hành >=1.
Diu 3. Giao Ong Jo, Jeong Kook - ngu&i di din theo pháp 1ut cüa Cong ty C6 phn Bao
BI Nhira Tan Tin t6 chirc th'irc hin các ni dung dà &rçic Hi d6ng quãn trj thông qua nêu trén va
thrc hin thu tic d k kt thôa thun, hp d6ng và các van ban có lien quan vOi Ngân hang phü hp
vOi quy djnh cüa pháp 1ut.
Tnrmg hçp Ong Jo, Jeong Kook üy quyn cho ngixOi khác k kt thI phãi có giy üy quyn
theo quy djnh cüa Pháp Lut.
JJiu 4. Cho tOi khi tht cá các nghTa vi tài chInh (bao g6m các khoân trã nç g6c, lãi, chi phi
khác lien quan dn khoãn vay nOi trên) duçc tt toán, nhUng ngix?ii k nhim chirc vii T6ng Giám dôc
cüa Cong ty di.rçc tip tiic üy quyn d th1rc hin quyn và trách nhim nêu trên.
Diu 5. Nghj quyt nay có hiu lirc tü ngày k.
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