
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN -  KHOÁNG SÀN V Ệ T  NAM 

CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY-VINACOMIN

Số: /TB-VMC

THÔNG BÁO
v ề  việc tổ chác Đại hội đồng cổ đông thuvng niên năm 2020

Căn cú Điều lệ tổ chúc và hoạt động của Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  
VINACOMIN;

Căn cú Nghị quyết kỳ họp lần thú 134 ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng 
Quán trị công ty.

H ộ i ĐÔNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY -  VINACOMIN
Xin trân trọng thông báo đen Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ 

chúc Đại hội cổ đông thuóng niên năm 2020 của Công ty nhu sau.
1. Thòi gian Đại hội: Vào hồi 8h00' ngày 17 tháng 4 năm 2020.
2. ĐỊa điểm: Hội truòng Công ty cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN (Số 486 - 

Đuòng Trần Phú, phuòng cẩm Thúy, thành phố cẩm Phả, tình Quảng Ninh).
3. Thành phần tham dụ: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ  phần Chế tạo máy - 

V1NACOMIN và nguôi đuọc cổ đông uỷ quyền theo quy định cùa pháp luật.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phuong huóng sán xuất kinh doanh năm

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát đối vói Gián đốc điều hành, 
cán bộ quản lý khác trong năm 2019;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, 
Giám đốc trong năm 2019;

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã đuọc kiểm toán;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã duọc kiểm toán;
- Báo cáo lụa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2020;
- Thông qua phuong án chi trá cổ túc, phân bổ lọi nhuận năm 2019, múc thù lao 

cho HĐQT, BKS năm 2020;
- Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019; đề xuất tiền 

thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020;
- Thông báo về ngày trò thành cổ đông lón của Công ty TNHH Đầu tu xây dụng và 

Xuất nhập khẩu Hải Đăng, ngày không còn là cổ đông lán của Công ty cổ  phần Chúng 
khoán Hải phòng đối vói Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  VINACOMIN.

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

2020;



Thòi gian đãng ký và xác nhận tham dụ Đại hội: Truóc 16h Ngày 15 tháng 4 
năm 2020

- Đe nghị Quý Co đông gùi giấy đăng ký và giấy uỷ quyền (nếu là nguôi đuọc uỷ 
quyền) để xác nhận tham dụ Đại hội về Phòng Tổ chúc -  Hành chính, Công ty cổ phần 
Chế tạo máy -  VĩNACOMIN. Địa chỉ: 486 Đuóng Trần Phú, phuòng cẩm Thúy, thành 
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nhũng co đông không tham dụ Đại hội có thể uỷ quyền cho nguôi khác. Việc úy 
quyền phái lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty) có chũ ký cùa nguôi uỷ quyền và 
nguôi đuọc uỳ quyền. Nguòi nhận ủy quyền không đuọc ủy quyền lại cho nguôi khác. 
Quý cổ đông mang theo CMTND/CCCD và giấy ủy quyền họp lệ khi đến dụ Đại hội cổ 
đông.

- Cổ đông không tham dụ cũng không úy quyền cho nguôi khác dụ Đại hội đuọc 
xem là tụ nguyện tù bỏ quyền tham dụ Đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không đuọc 
giải quyết.

Công ty Cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN trân trọng thông báo.

Co dHng /7%/on h/á /héni ch/ há, xzh hen hẹ ông /Ygọyễn 0-/ang 77hy -  7hí/' Ạ)/ Cóng 
(M, D/ẹn /hoọ/7 0203 3(362 (367. E/no/7.' h/./yn^wcn. wncíoV/MQ77. co/n; hhcc; 0203 3362 034 de 
<7í/ọ'c hí/óng <77n. Các /ò/ hẹn hen <y//on nọ/ (7//ngDọ/ họ/ rÃ/ọc <̂ 7ng /<2/ /rén IPe&he c//o
Cong /y /heo (7/0 chh che/oo/nọy.co/n.vn

Thông báo này thay cho thu mòi họp trong truòng họp Quý cổ đông chua nhạn 
đuục thu mòi họp./.
AM nhận;
- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, ĐU (e-copy);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Website: chetaomay.com.vn;
- Các đon vị, tổ chúc trong Công ty;
- Lun; T.ký Cóng ty,

TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 
TÍCH



PHIÉU BIỂU QUYÉT
TẠI ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG THUỒNG NIÊN NÂM 2020

Tên cổ đông:.......................................................................................................
Mã đại biểu dtr h ọp:.......................................................................................
Số cổ phần sả hũn và đại diện:....................................................... cổ phần

TT Nội dung biểu quyết Tán
thành

Không
tán

thành

Không 
có ý 
kiến

1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phuong huóng sán xuất 
kinh doanh năm 2020
Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và ká quá giám sát đối vói 
Giám đ& diều hành, cán bộ quản lý khác trong năm 2019, kế hoạch 
SXKD năm 2020
* Ke hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 vói một so chỉ tiêu co bản sau:
- Doanh thu: 1.389 tỷ đồng
- Lọi nhuận sau thuế: 10,3 tỷ đồng
-Tỷsuấtcổtúc: 10%hăm

2 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động hoạt động quản lý 
Công ty của HĐQT, Giám đ& trong năm 2019;

3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 dã đuọc kiểm toán

4 ThôngquabáocáothẩmđịnhBáocáotàichínhnăm2019dãđuọc kiểm 
toán

5 Thông qua tò trình lụa chọn Công ty kiếm toán Báo cáo tài chinh cho năm 
2020

6 Thông qua tò trình phuong án chi trả cổ túc, trích lâp các quỹ năm 2019 
phân bổ lọi nhuận năm 2019, múc thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020

7 Thông qua tò trình phân phối thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 
2019, kế hoạch phân phối thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020

8 Thông qua tù trình bó sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
Đại biêu biêu quyêt băng cách lụa chọn MỘT trong các phuong 

án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho tùng nôi dung biểu 
quyết.

Cẩm Phả, ngày 17 tháng 4 năm 2020 
ĐẠI BIỂU CÓ ĐÔNG

g/n rõ Aọ



GIÁY XÁC NHÀN
THAM D H  ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG TH LÒ NG  NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CÓ PHẦN CHÉ TẠO MÁY -  VINACOM IN

Kính gái: HỘI ĐÔNG QUÂN TRỊ CÔNG TY CP CHÉ TẠO M ÁY - VINACOMIN

Tên cổ đông : ........................................................................................................................................

Địa ch ỉ:..................................................................................................................................................

Số CMND/ĐKKD/HỘ chiếu:................ Ngày cáp:...........................  Nai cấp:............................

Số điện th o ạ i:........................................................F ax :......................................................................

So cổ phần sỏ h ũ u :..............................................................................................................................

So cổ phần nhận ùy quyền (kèm theo giấy ủy quyền):..................................................................

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:..............................................................................................

Xác nhận tham dụ Đại hội đồng cổ đông thuòng niên năm 2020 -  Công ty cổ phần Chế tạo 
máy - VINACOMIN tổ chúc ngày 17/4/2020 tại Hội truòng Công ty cổ phần Chế tạo máy - 
VINACOMIN (Số 486 đuòng Trần Phú, phuòng cẩm  Thuỷ, thành phá cẩm  Phả, tinh Quàng 
Ninh).

Đăng ký phát biếu về vấn đề (nếu có):

...... , ngày........ /háng.......năn?.

CÓ ĐÔNG
/Xy, gh/ rõ  họ /én, hó/?g hấp)

C h /  ch?/.*

- gay cổ hóng V2/Z /òng gh*/ G/ạy xác nhận /han? hạ* nậy hằng ha*Ò7?g hín/ h/ện, yâx /so.' 020.33562034) 
hoặc gMỸ /rạc hẹp /ó*/ Pan phòng Cóng /y cổ  Phồn Ché /ạo ?nậy - P7A/4COMOV /Tírhc 76h00 ngậy 
73/4/2020 /h/a chả' Công /y cố  phần Chế /ạo n?ậy - FhV4COh4hY 456 h?ròng 7rần Phh, phn-òng 
Cá772 77??/ý, /hành pho cẩn? Phò, /h?h gz/ảng /v/nh). A/ọ/ wÓ7?g n?ắc x/n gọ/ /6/ h/ện /hoạ/ 
020.33560074 /7/072 hộ G??g Â 22)'C72 <gí/ang 77?/̂ ' — Phí/ hý Công /y) hế hzrạc hícóng hỗn.

- /Ven Oný cổ hông nhận hy pz?yền /hon? hạ' Dp/ họ/, he ngh/ gả"/ G/ạy aỷ 27)̂ 72 hèn? /heo G/ạy xóc nhạn 
/han? hạ' nạy /G/ạy hy pạyền htrạc /áp /heo n?ẫ?/ cha Cóng /y).



GIÁY ỦY QUYỀN
THAM D Ụ  ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐONG THUÒNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CÓ PHÀN CHÉ TẠO MÁY -  VĨNACOMIN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chúc:........................................................................................................................

Địa chì/ Điện thoại:...........................................................................................................................

Số CMND/ĐKKD/HỘ chiếu:...................Ngày cấp :............................. Noi cấp:.......................

sá cổ phần sỏ hũ u :............................................................................................................................

(Dằng cM .'.........................................................................................................................................

2. BÊN NHẬN ÙY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chúc:.........................................................................................................................

Địa chỉ/Điện thoại:.................................................................................................... .......................

số CMND/ĐKKD/HỘ chiếu: ................. Ngày cấp: ............................ Noi cấp:.......................

Số cổ phan sỏ h ũ u :............................................................................................................................

sé cổ phần đuọc ủy quyền: .............................................................................................................

Tong so cổ phần biểu quyết:.............................................................................................................

(Dằng cAt?,'.........................................................................................................................................

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận úy quyền đuọc đại diện cho Bên ủy quyền thục hiện tham dụ và biểu quyết tại Đại 
hội đồng cổ đông thuòng niên năm 2020 cùa Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Giấy ủy quyền này chi có hiệu lục trong thòi gian tổ chúc Đại hội đồng cổ đông thuòng niên 
năm 2020 cùa Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thù nghiêm chình 
các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty c ổ  phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

C A i  c /!K ;
- VgM*ò/ nAận <7Kycn /7?óng <?M-ỌC zỊy gzycn /ạ/ cKo ngMÙỸ KMc t/M777 Kqp.
- G/ậy My <?Mycn này (7?/ có /ũệH Drc Á7n' gíh' vé Dan tô c/?M*c tríróc t/707 g/an òăt í/án D ạ/ Kộ/.

BÊN NHẬN ÙY QUYỀN
/Ky, g/z/ rõ /?ọ tcn, í?óng

BÊN ỦY QUYỀN
/Ky, gA/ rõ Aọ tên, <?óng
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