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CÔNG BỐ THÔNG TIN 
 

Kính gửi: -   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

-   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

 

 Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam 

 Mã chứng khoán: PCT 

 Trụ sở chính: Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 

Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh. 

 Điện thoại: (84.28) 62582330  Fax:  (84.28) 62582334 

 Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Ngọc Phụng (Giám đốc Công ty) 

 Loại thông tin công bố:     

  24h      Yêu cầu   Bất thường          Định kỳ 

 Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng/năm 

2020. 

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 

ngày 30/07/2020 tại đường dẫn www.pct.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./. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS (để báo cáo); 

- Lưu: ATPC, DH. 

 

 

 

 

 

 

 



















Mã chứng khoán: PCT
Ngày chốt danh sách: 08/06/2020

Cổ đông 
Nhà nước

Cổ đông 
lớn

1 Đỗ Anh Việt x 001082015179 05/05/2016 5.540.000       24,09%

2 Nguyễn Hồng Hiệp x 1073000053 16/09/2013 5.069.600       22,04%

3 Trần Thị Thu Hà x 001173004794 21/07/2015 3.689.700       16,04%

4 Trần Vọng Phúc x 011887324 07/12/2010 3.363.772       14,63%

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phân loại cổ đôngSTT Tên cá nhân/tổ chức Số CMND Ngày cấp Số lượng CP 
nắm giữ

KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

Mẫu 01-CBTT/SGDHN

Tỷ lệ CP 
nắm giữ

Ghi chú

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN



 

STT Phần trả lời

1 PCT
2 0%

3
(1)

4 Không

5 01

6 12/11/2018

7 Có

8 26/06/2020

9 15/06/2020

10 26/06/2020

11
Không

12
Không

13
Không

14 05

15 04

16 4/5

17 Không

18 02

19 Không

20 Không

21
Có

22 03

23
03

24

Không

25 Không

26
Không

27 01

28 Có

29
Không

30
Không

Hội đồng 

quản trị

Ban kiểm 

soát

Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm
Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?
Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên?

Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu 
ý về giao dịch với các bên liên quan không?

Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự 
không?
Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?

Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế 
toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)

Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản 
trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm 
toán viên là người liên quan nếu có)
Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?

Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân 
viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó

Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và 
công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?
Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?
Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?

Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?

Thông tin 

chung

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không?

Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 
Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông
Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông
Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông không? 
Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội 
đồng cổ đông?

Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)

Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Câu hỏi

Mã CK
Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)
Cơ cấu tổ chức quản lý:
(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014
(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014
Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?
Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?

Vấn đề 

khác

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

Mẫu 09_CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?
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