
Mẫu số 01

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LILAMA 45.4 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------- ----------------------

Số: 07/CBTT
V/v: Công bố thông tin Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4

2. Mã chứng khoán: L44

3. Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa – Tp.Biên Hòa - Đồng Nai

4. Điện thoại: 0251.838.188 Fax: 0251.838008

5. Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Thanh Thủy

(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Lần 1.

6.2- Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021 lần 1; - Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021 . trên www.lilama454.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu
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cONc ry c6 pnaN
LILAMA 45.4

ceNG HoA xA ngr cHU xcnia. vrET NAM
DQc lgp - Tg do - H4nh phric

56: tr[ l2o2llBB-DHDCE BiAn Hda, ngdy 04 thdng 05 ndm 2021

BIEN gAX HOP
EAI HQI EONG CO DONG THIIIXC NIEN XATU 2O2I

TOn doanh nghiGp : C6ng ty C6 phan fiUma45.4

Thli gian tO chric : 8h30, ngdy 04 thang 05 nFm202I

Dia tli6m td chtfrc : Try sd c6ng ty - Khu c6ng nghiQp Bi0n Hda 1, Xa lO Ha NQi, phulng

Binh Da, Thdnh pnO ei0n Hod, Tinh E6ng Nai, ViQt Nam.

Dia chi trg sfr chinh : KCN Bi6n Hda 1, Xa 16 He NOi, Phucrng Binh Da, Tp.Bi6n Hda, E6ng Nai

DiQn tho4i : (0251) 3 838 188 Fax: (0251) 3 838 008

Gi6y CNDKDN s6 :3600255703.

DIEN BIEN CUQC HQP
'Thanh ph6n Ban ki6m tra tu cdch Eai biOu

' 6ng: NguySn vdn Nggc - Trucrng ban ki6m tratucrich Dai biriu;

o Bd: LC Thi Van Anh - Thanh vi6n.

Ban ki6m tratu c6ch E4i bi6u b6o c6o Bi6n ban ki6m tra tu c6ch E4i biou d6n c6 d6ng.

NQI DUNG BITN gAN
-l I Ao TOng s6 c6 d6ng dugc mcri tham du: Toan bQ cO d6ng c6 t0n trong danh srich c6 d6ng tai
ngiry 0710512021, sd hiru 3.980.000 cO phAn c6 quy6n bi6u quy6t cria C6ng ty c6 phAn. Lilama45.4.

' 56 lugng dai bi6u tham dg Dai hQi gdm 07 c6 d6ng vi rl4i di6n cd ddng, s6 hiru vd d4i
diQn scr htiu.cho 460.312 c6 phdn c6 quy6n bi6u quy6t, chiem ll,56i6yo t6ng s6 c6 phan
c6 quy6n bi6u quydt cria C6ng ty.

' Theo Lu4t Doanh nghiQp vd Ei6u l0 t6 chrlc vd hopt dQng cria C6ng ty, Epi hQi d6ng c6
d6ng thuong ni6n ndm202l cria Cdng ty cd phdn Lilama 45.4 khdng dir di6u kiQn dOii6n
hanh Dpi hQi.

Bi6n ban ndy ducr. c l6p xong hic 09 gio 15 ngiry 0410512021; Euoc luu trft tpi C6ng ty c6 phAn
Lilama45.4 vds6 duoc cdng b6 th6ng tin t4i Trang th6ng tin diQn tri (website) c6ng ty.
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Eqi h\i bi€u quyAt vd nhiit tri th6ng qua todn vdn BiAn bdn Dqi h\i dOnS CO dAng thadng niAn

ndm 2021 voi 100% sii lagng cO phiiSu c6 quydn bi€u quy€t.
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cdNc rY co ruAN
LILAMA 45.4

ceNG HoA xA uQt cHU Ncui.q. vIET NAM

DQc lflP - Tq do - H4nh Phtc

s(tflJ.,1,1'4lt'r g - rffrG t

OAng Nai, ngdY 04 thdng 05 ndm 2021

NGHI QUvfr
HQI DONG QUAN TRI CTCP LILAMA 45.4

- Cdn c{r Luqt Doanh nghiQp s6 OAtZOlltqttl3 daqc Quiic h1i nadc CQng hda Xd h1i Chil nghia

ViQt Nam th6ng qua ngtty 26/11/2014;

- cdn cilr Ludt ch{rng khodn s6 totzoootgHl l ngdy 29/06/2006; LuQt s{ra aat, ba sungmQt s6 didu

cfia Ludt,Chung khodn sa oztzolotgrlt2 nsdy 24/11/2010;

- . Cdn crh Diiu l€ t6 chilrc vd host dQng crta CTCP Lilamo 45.4;

- cdn c{r Bian bdn hpp H,i d6ns qudn tr!, ngdy 04/05/2021 cila CTCP Lilama 45'4'

QTIYET DINII

Didu 01: Quy6t dinh tripu tdp hqp Epi hQi d6ng cd ddng thulng ni6n Ldn 2 ndm2021 CTCP Lilama

45.4 theo c6c th6ng tin nhu sau:

-Ngdydangkfcu6ictngd0thuchiQnquy6nthamdlrDHDCD:2510512021.
- Ngdy tO chric EHDCD: Trong thang 612021

- Dia diOm t6 chric EHDCE: Th6ng b6o sau

- NOi dung: B6o c6o t6ng k6t c6ngiac SXKD ndm2020 vd nhiQm vu k0 ho4ch SXKD ndm202l;

86o c6o cira BKS ndm2020;B6o c6o tdi chinh ndm2020 da kiam to6n vd c6c nQi dung thuQc

thAm quy0n EHDCD.

Diiju 02: Ngfri quy6t ndy c6 hieu lUc k3 ttr ngdy kf. Ban TOng Gi6m ddc vd todn th6 CB CNV C6ng

ty 4,.i,, t,a"n nhiQm thi hanh Nghi quyot ndy, d6m b6o dring quy dinh hiQn hanh.

I DON QUAN TRI
CH

VAN QUANG

Noi nh0n:
- HEQT C6ngtY
- Nhu tti6u 02

- LUUTC-HC coNo ry
cd pne\
LILAMA45.4
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