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CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2019 tại Phòng Hội nghị Emerald, Lầu 6, Khách sạn Windsor
Plaza, 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng Cổ
đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí – Địa chỉ trụ sở
chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp số: 0301055926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 16/07/2007; thay đổi lần
thứ 21 ngày ngày 20/06/2018 - được tổ chức với trình tự và diễn biến như sau:

A. PHẦN THỦ TỤC:

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:
Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban tổ chức – kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kết
quả kiểm tra tư cách cổ đông vào thời điểm 08g30 như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 9.075.954 cổ phần do 67 cổ đông sở hữu;

- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 61 cổ đông đại diện cho 9.017.780 cổ phần trên
tổng số 9.075.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố khai mạc Đại hội.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT:
Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày quy chế làm việc và biểu quyết. Đại hội nhất trí thông qua với số
phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ 100 %.

III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:
Chủ tọa đoàn gồm:
1. Ông Đặng Anh Tâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lâm Thái Bảo - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Tài - Thành viên HĐQT
Thư ký:
1. Ông Phan Quang Vinh: - Ban Kế toán – Thư ký
Ban kiểm phiếu gồm:
1. Bà Lê Thị Thu Ba - Trưởng Ban KD – Trưởng ban
2. Ông Bùi Quang Minh - Ban Kế toán – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ly Sa - Ban Vật tư – Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ban Vật tư – Thành viên

Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100 %.
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IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:
Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội.
Địa điểm tổ chức: Phòng hội nghị Emerald, Lầu 6, Khách sạn Windsor Plaza

18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian: 08 giờ 30 – 10 giờ 00
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 08 giờ 00)

Nội dung

 Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;

 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;

 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

 Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội;

 Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;

 Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;

 Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.

 Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
& kế hoạch năm 2019;

 Báo cáo của ban Kiểm soát;

 Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị
kiểm toán cho năm 2019;

 Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018;

 Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TGĐ và
các cán bộ điều hành năm 2018 và đề xuất cho năm 2019;

 Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty thành viên từ Công ty
CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty CP Hưng Trí Holding.

 Biểu quyết những vấn đề cần thông qua;

 Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;

 Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận.

 Công bố kết quả kiểm phiếu;

 Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

 Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 %.

B. PHẦN NỘI DUNG:

I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CẦN THÔNG QUA:
1. Ông Đặng Anh Tâm – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về

hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch năm 2019
Nội dung như sau:
1.1. Đánh giá hoạt động năm 2018
 Những khó khăn và thuận lợi.
 Nguyên nhân ảnh hưởng đến lợi nhuận
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1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

 Doanh thu thực hiện: 785.584.518.184 VNĐ, đạt 130,93 % doanh thu kế hoạch năm 2018.
 Lợi nhuận sau thuế: 35.721.913.409 VNĐ, đạt 148,83 % lợi nhuận kế hoạch năm 2018.

1.3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2019:

 Doanh thu: 700 tỷ đồng.

 Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng.

2. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban
kiểm soát về BCTC 2018 đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh năm 2018, hoạt
động của HĐQT và BGĐ.

Nội dung như sau:
2.1. Hoạt động của BKS.

2.2. Thẩm định về BCTC hợp nhất năm 2018 của BKS.

3. Ông Lâm Thái Bảo – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình với nội dung như sau:
3.1. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán

năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên tài khóa 2018 phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết
thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Báo
cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên tài khóa 2018 danh sách các đơn vị kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho
Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho công ty niêm
yết theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán cho năm
tài chính 2019, cụ thể là một trong các công ty sau:

 Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
 Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

3.2. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
Lợi nhuận năm tài chính 2018: 24.517.820.048. VNĐ

Trích các quỹ 15% lợi nhuận 2018, gồm: 3.677.673.007. VNĐ

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận 2018: 1.225.891.002. VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận năm 2018: 2.451.782.005. VNĐ

Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: 20.840.147.041. VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí: 8.162.958.468. VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Bao bì và Cơ Điện Lạnh Ba Huân: 3.392.286.017. VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng Trí: 807.904.197.VNĐ
Lợi nhuận từ Công ty TNHH Hoàng Tâm: 720.258.337.VNĐ

Lợi nhuận tổng hợp sau khi nhận được từ Công ty con: 13.083.407.019. VNĐ
Lợi nhuận còn lại của năm 2017 chuyển qua: 2.886.646.892. VNĐ
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Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức: 36.810.200.952. VNĐ

Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2018: 90.759.540.000 VNĐ
Tỷ lệ Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ: 40.%

Đề xuất chi trả cổ tức 2018: 38 %

38% vốn Điều lệ bằng tiền mặt: 34.488.625.200. VNĐ

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 2.321.575.752. VNĐ

* Trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều
hành theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khoá 2017 ngày 21/04/2018 do vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề
ra cho năm 2018: 1.786.095.670. VNĐ

* Đối tượng hưởng cổ tức: Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí có tên trong
danh sách cổ đông Công ty vào ngày chốt danh sách là ngày 15/05/2019.

3.3. Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, khen thưởng cho
HĐQT, Tổng Giám Đốc cùng các cán bộ điều hành và đề xuất cho năm 2019:

Thù lao HĐQT, BKS và khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc cùng các cán bộ điều hành trong
năm 2018:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát:
Căn cứ theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 21/04/2018,
năm 2018 Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên
Ban Kiểm soát là 80.000.000 đồng/tháng.

+ Khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:
Năm 2018, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên
theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khoá 2017 ngày 21/04/2018, khen thưởng cho
HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành (từ cấp trưởng ban trở lên): 20% Lợi nhuận sau
thuế vượt kế hoạch nhưng không được vượt quá 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018,
tính toán cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018: 35.721.913.409. VNĐ
5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018: 1.786.095.670. VNĐ

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2018: 24.000.000.000. VNĐ
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 11.721.913.409. VNĐ
20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 2.344.382.681. VNĐ

Do 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (2.344.382.681 đồng) lớn hơn 5% Lợi nhuận sau thuế
thực hiện năm 2018 (1.786.095.670 đồng) nên 5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018
(1.786.095.670 đồng) được chọn để trích thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều
hành (từ cấp trưởng ban trở lên) với số tiền 1.786.095.670 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm tám
mươi sáu triệu không trăm chín mươi lăm ngàn sáu trăm bảy mươi đồng).

Đề xuất mức thù lao và khen thưởng trong năm 2018 như sau:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát:
Tổng mức thù lao của 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2018 đề nghị là
80.000.000 đồng/tháng.

+ Chính sách khen thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành:
Năm 2019, nhằm tiếp tục khuyến khích công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu
lợi nhuận, Hội đồng quản trị đề nghị chính sách khen thưởng như sau: Thưởng cho HĐQT, Tổng
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giám đốc và các cán bộ điều hành: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không
vượt quá 5 % lợi nhuận sau thuế.

4. Ông Đặng Anh Tâm – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình thứ 4:
Tờ trình thông qua về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty thành viên từ
Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty CP Hưng Trí Holding

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11/2015, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2016 &
2017 đề cập việc tách công ty, chuyển nhượng phần vốn góp trong các công ty: Công ty TNHH Kỹ
thuật công trình Hưng Trí, Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh Ba Huân và Công ty TNHH Năng
Lượng Xanh Hưng Trí từ Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty CP Hưng Trí
Holding. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng phần vốn góp theo quyết định tách công ty chưa thực
hiện được do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của các cơ quan chức năng. Việc chuyển
nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng cũng chưa thực hiện được do Công ty Hưng Trí Holding
chưa đáp ứng được nguồn tài chính cũng như chưa thống nhất được giá chuyển nhượng phù
hợp.

HĐQT đã đề nghị ĐHĐCĐ thường niên tài khóa năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục
thực hiện việc chuyển nhượng như sau:

1. Các phần vốn góp sẽ chuyển nhượng:
 Toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 29.750.000.000 đ

(Hai mươi chín tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) chiếm 85% vốn điều lệ tại Công ty TNHH
Kỹ thuật công trình Hưng Trí.

 Toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 24.000.000.000 đ
(Hai mươi bốn tỷ đồng) chiếm 80% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bao bì và Cơ điện lạnh
Ba Huân.

 Toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí trị giá 900.000.000 đ
(Chín trăm triệu đồng) chiếm 90% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Năng lượng xanh Hưng
Trí.

2. Giá chuyển nhượng:
Giá chuyển nhượng không được thấp hơn giá trị sổ sách được xác định bởi Công ty kiểm
toán hoặc được định giá bởi Công ty định giá tại thời điểm chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng có thể thực hiện một lần hay nhiều lần phụ thuộc vào điều kiện thực tế.

5. Phần bầu cử và biểu quyết:
Tiếp theo Bà Lê Thị Thu Ba – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã phổ biến quy chế làm việc và biểu quyết.

Trong thời gian kiểm phiếu, Đại hội đã thảo luận các vấn đề khác.

II. CỔ ĐÔNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ THẢO LUẬN:
Cổ đông phát biểu ý kiến và trả lời của HĐQT

Ý kiến 1: kết quả hoạt động của công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí thật xuất sắc và
của công ty TNHH Thương mại AC&R Việt Nam đáng khích lệ trong bối cảnh áp lực về nguồn
nhân lực và vốn rất lớn trong năm qua.

HĐQT công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí cần:

1. Giữ vững sự đoàn kết giữa các thành viên trong tổ chức

2. Giữ vững thương hiệu Hưng Trí vì đó là tài sản của công ty và của tất cả thành viên

3. Tăng cường hoạt động tiếp xúc khách hàng, hoạt động sau bán hàng

Ý kiến 2: Kết quả kinh doanh năm 2018 rất tốt. Xin cám ơn HĐQT và tất cả thành viên
Hưng Trí đạt kết quả mỹ mãn năm 2018. Sản phẩm của công ty đẹp, chất lượng.

HĐQT công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí cần:
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1. Ngoài việc chia cổ tức cho cổ đông, ban Lãnh đạo nên chia sẻ một phần lợi nhuận cho
toàn thể nhân viên.

2. Chú ý nghiên cứu sản xuất những thiết bị công cụ phục vụ trong ngành lạnh như máy hút
ẩm giá trị tương đối nhưng lợi nhuận cao, số lượng tiêu thụ nhiều.

3. Doanh nghiệp càng phát triển lớn thì công nợ cũng phát triển tương ứng, vậy nên lựa chọn
khách hàng thanh toán tốt để giảm bớt rủi ro trong công nợ khó đòi.

Ông Đặng Anh Tâm chia sẻ:

Xin ghi nhận góp ý của cổ đông. Trong năm 2018, HĐQT cũng đã chú ý nâng cao đời sống của
toàn nhân viên, sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.

Ý kiến 3:

Hưng Trí phải chú trọng:

1. Chất lượng thi công

2. Tránh việc bị chiếm dụng vốn quá lớn thông qua việc khách hàng thanh toán chậm

3. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực

Sau cùng, ông Đặng Anh Tâm - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT - cảm ơn các ý kiến đóng góp quý
báu của các cổ đông. Hy vọng trong năm 2018, Ban Điều Hành công ty sẽ hoàn thành vượt mức
các chỉ tiêu kế hoạch.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:
Bà Lê Thị Thu Ba - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu:
Tổng số cổ phần của Công ty là: 9.075.954 cổ phần.
 Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 69 cổ đông, đại diện cho

9.075.954 cổ phần của Công ty.
 Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 61 cổ đông, đại diện cho 9.017.780

cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,36 % tổng số cổ phần của Công ty.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông
qua tại Đại hội và nhất trí với kết quả như sau:

 Tỷ lệ biểu quyết 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản
xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch năm 2019

Tán thành: 9.017.780 CP, tương ứng 100,00 % tổng số CP

Không tán thành: - CP, tương ứng - % tổng số CP

Ý kiến khác: - CP, tương ứng - % tổng số CP

 Tỷ lệ biểu quyết 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tán thành: 9.017.780 CP, tương ứng 100,00 % tổng số CP

Không tán thành: - CP, tương ứng - % tổng số CP

Ý kiến khác: - CP, tương ứng - % tổng số CP
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Bien ban Dai hoi se duoc cong b6 cho tat ca cac co dong Cong
k~t thuc Dal hOiva dU'Q'cdang tai tren website cua Cong ty: \AI\A.mI~·llArlnTHT

-.>
15 ngay k~ tLr nqay

PHAN QUANG VINH

IV. THONG QUA BIEN BAN, Ol)' THAo NGHI QUYET f)~1 HQI:

Bien ban Dal hoi duoc I~pxong luc: 10 gia 00 phut ngay 20/04/2019 ngay sau khi £)H£)C£) thU'ang
nien tai kh6a 2018 k~t thuc chuonq trlnh nghi su.

Bien ban nay va d()' thao nghi quyet da duoc Ong Phan Quang Vinh - ThU:,ky Dai hOi - doc lai
truce toan th~ £)<;lihOi. .

tiPCong tyCPCong nghiep lanh HU'Ilg Tri sang Cong ty CPHU'Ilg Tri Holding

Tan thanh: - 9.017.780 I CP, tuonq Li'ng 100,00 % tong s6 CP

Khong tan thanh: - CP, tU'O'ngLi'ng - % tong s6 CP

y ki~n khac:
,

% tong s6 CP- CP, tuonq Li'ng -

~ Ty I~ bidu quyet 6: Thong qua vi~c chuydn nhuvng phan von gop tiflicae Cong ty thanh vien

Tan thanh: 9.014.301 CP, tU'O'ngLi'ng 99,96 % tong s6 CP

Khong tan thanh: CP, tU'O'ngLi'ng ·2 •- - , -/0 lVII~ 50 CP
,

Y ki~n khac: 3.479 CP, tU'O'ngLi'ng 0,04 % tong s6 CP

~ Ty I~ bidu quyet 5: Thong qua Bao cao thiJ lao nem 2018 cua Hf)QT, BKS; Khen thU'fmg cho
Hf)QT, TGf) va cac can bo c1ieuhanh nem 2018 va de xuat cho nem 2019

'ye teu ouye . ong qua pj U'O'Ilgan tn an pj 01 0'1n uan nam.
Tan thanh: 9.017.780 CP, tU'O'ngLi'ng 100,00 % tong s6 CP

Khong tan thanh: - CP, tU'O'ngLi'ng - % tong s6 CP

y ki~n khac: - CP, tU'O'ngLi'ng - % tong s6cp

h

Tan tnanh: 9.017.780 CP, tU'O'ngLi'ng 100,00 % tong s6 CP
I 2 •

Khong tan thanh: - j cp, tuonq Li'ng - V/o tonq 50 CP

Y ki~n khac: - ! CP, tU'O'ngLi'ng - % tong s6 CP

~ Ty I~ bidu quyet 3: Thong qua bao cao tai chinh da kidm tosn nsm 2018 va IIfiJ ch9n don vi
kidm tosn cho nam tai chinh 2019

, -

'",
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