




























PHỤC LỤC BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về phần thảo luận tại đại hội)

Câu hỏi 1: Hiện tại Công ty đang tập trung phát triển các dự án chủ yếu ở Phú Thọ. Công ty có

dự định phát triển thêm các dự án này ở các tỉnh khác không?

Trả lời: Sở dĩ Công ty đang tập trung phát triển ở Phú Thọ do Phú Thọ là 1 đơn vị mẫu cho các

dự án thí điểm của Bộ Y tế nên đầu tư chuyên môn và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được phát

triển. Đồng thời, bệnh viện đa khoa Phú Thọ là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện như Việt

Đức, Bệnh viện K, bệnh viện tim mạch,... và số lượng bệnh nhân rất đông, không những ngay tại

tỉnh mà còn ở các tỉnh lân cận tập trung về. Ở Phú Thọ Chúng tôi đã triển khai các lĩnh vực chính

như: xây dựng trung tâm điều trị hiếm muộn kết hợp với bệnh viện Kato của Nhật Bản, triển khai

3 dự án đầu tư trung tâm xét nghiệm tại địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm: trung tâm xét nghiệm tại

bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, trung tâm xét nghiệm tại bệnh viện thị xã Phú Thọ và trung tâm

xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn – Phú Thọ. Ngoài ra, AMV cũng đang tham gia

dự án đầu tư máy móc, thiết bị y tế tại Trung tâm sản nhi – Bệnh viện đa khoa Phú Thọ. Mục

tiêu của AMV là làm tốt và thành công ở các bệnh viện của Phú Thọ, sau đó sẽ nhân rộng ra các

tỉnh thành khác như Khánh Hòa, Cần Thơ, Nghệ An, Quảng Ninh,..

Câu hỏi 2: Trong Hội đồng quản trị của AMV có ông Nakatani Yoshitaka – người Nhật, xin hãy

cho biết vai trò của ông ở Công ty?

Trả lời: Bà Đặng Nhị Nương đã giới thiệu ông Nakatani Yoshitaka lên giới thiệu về các dự án,

kế hoạch ông đã làm với AMV. Theo ông Nakatani Yoshitaka, tháng 3 năm nay AMV đã thành

lập Trung tâm điều trị hiếm muộn, và với vai trò cầu nối của mình, ông là người kết nối trung

tâm điều trị hiếm muộn tại bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Thọ với bệnh viên Kato - Nhật Bản và

đưa các phương pháp xét nghiệm ung thư dạ dày tại Nhật Bản về Việt Nam.

 Câu hỏi 3: Xin Công ty cho biết về thời gian chuyển đổi, giá chuyển đổi và lãi suất của Trái

phiếu chuyển đổi Công ty dự kiến phát hành (theo tờ trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi).

Trả lời: Cách đây 1 tuần, Công ty đã gặp gỡ với đối tác chiến lược (rất mong muốn tham gia vào

AMV), theo đó, dự kiến Trái phiếu chuyển đổi có thời hạn là 02 năm và giá chuyển đổi là trung

bình giá của 20 phiên liền kề trước ngày chuyển đổi. Và theo đàm phán của 2 bên thì Trái phiếu

chuyển đổi dự kiến sẽ không tính lãi suất hàng năm.

Câu hỏi 4:  Tiến độ triển khai, hoàn thành các trung tâm xét nghiệm?

Trả lời: 2 trung tâm xét nghiệm đã đi vào hoạt động, còn 1 trung tâm dự kiến 1 tháng nữa sẽ đi 

vào hoạt động.
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