CTY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO MÁY VINACOMIN

Digitally signed by CTY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY VINACOMIN
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Cẩm Phả, CN=CTY
CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700495999
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-09-08 16:19:16
Foxit Reader Version: 9.7.0

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SÀN VIỆT NAM
CÔNG TY CP CHÍ TẠO MÁY -VINACOMIN

Số: c

x

?

Mẩu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ H ột CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
'
Đôc lập - T y do - Hạnh phúc
------ !---------------------------------

/ TB-VMC

Q^ả^g VmÃ, Wgí2y 2<$ /Ad^g á* 7?ă7M2020

V/v Chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO
v ề ngày đăng ký cuối cùng để thục hiện quyền trà cổ túc năm 2019
Kính gủi: Trung tâm Luu ký Chúng khoán Việt Nam
Tên Tổ chúc phát hành: CÔNG TY CÓ PHÀN CHÉ TẠO MÁY - VINACOMIN
Tên giao dịch: Công ty c ổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN
Trụ sỏ chính: số 486, Đuòng Trần Phú, p .cẩm Thúy, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Điện thoại:

0203 3936055

Fax: 0203 3862034

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Luu ký Chúng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách nguòí sỏ hũu cho chúng khoán sau:
Tên chúng khoán:
Mã chúng khoán:

c ổ phiếu Công ty c ổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN
CTT

Loại chúng khoán:

c ổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch:

HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18/9/2020
1. Lý do và mục đích (g/ũ rõ nAnvtg f?ộ/ ũ?M7?g /Ayc A/ện)
- Chốt danh sách cổ đông để Chi trả cổ túc năm 2019 bằng tiền;
2. Nội dung cụ thể (gA/ rõ n/?ũ?7g rzộ/ í/MHg r/ụrc A/ệ/t)
CA/ /rủ

/úc

2079 A/mg z/c/?.'

- Tỷ lệ thục hiện:
+ Đối vói cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu đuọc nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán.' ngày 30/9/2020
- Địa điểm thục hiện:
+ Đối vói chúng khoán luu ký: Nguôi sỏ hũu làm thủ tục nhận cổ túc công ty tại các
Thành viên luu ký noi mỏ tài khoản luu ký.
+ Đối vói chúng khoán chua luu ký: Nguôi sỏ hũu làm thủ tục nhận co túc tại Phòng
Ke toán Tài chính (n"r 75A - 76A30

cdc ngạy /Ù7?? v/ệc /rcMg /MÍM?) bắt đầu tù ngày

30/9/2020 và xuất trình chúng minh nhân dân.
Đe ngh; VSD lập và gủì cho Công ty chúng tôi danh sách nguòi sỏ hũu chúng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào đia chì sau:

- Địa chi nhận Danh sách (bản cúng):
Ă7Í /od/r 71àf cAíuA - Cóug (y CP CAe tạo wạy - P7A77COÁÍÁV
6*0

Díròug

P/tM - p Cdw 7Vmy - 71P Cdm PAđ -

7/z'uA.

- Địa chi email nhận íìle dũ liệu: /mongÁ:?v77tc@g7?m;7.co/??
Chúng tôi cam kết nhũng thông tin về nguài sỏ hũu trong danh sách sẽ đuọc sủ dụng
đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu
trách nhiệm truóc pháp luật nếu có vi phạm.

No*/ n/mn.*
- Nhu* trên;
- SGDCK HN;
- Luu P.KTTC, TK HĐQT, VT.

* 7 í H / / g H í % l / i Ac/M.*

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trong đó có thông qua tỳ lệ trà cổ túc.
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NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HQI ĐÒNG CÓ ĐÔNG THUỒNG NIÊN NĂM 2020
ĐẠI HỘ I ĐÒNG CÓ ĐÔNG CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY - VINACOMIN

Căn cú Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm
2014 cùa Quốc hội nuóc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cú Luật Chúng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006
của Quốc hội nuóc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sủa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Chúng khoán ngày 24/11/2010;
Căn cú Điều lệ tổ chúc và hoạt động cùa Công ty cổ phần Chế tạo máy VINACOMIN;
Căn cú vào Biên bán Đại hội đồng cổ dông thuòng niên Công ty cổ phần
Ché tạo máy - VINACOMIN ngày 17/4/2020,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua nội dung báo cáo hoạt dộng của HĐQT, Giám đốc
điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và
duọc Ban kiểm soát thẩm định; và Phuong án phân phối lọi nhuận năm
2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy-VÍNACOMÍN(VMC)vói một số
chỉ tiêu co bản nhu sau:
1. Kết quả hoạt động sàn xuất kinh doanh năm 2019
Chi tiêu

Đon vị tính

Thục hiện năm 2019

1. Doanh thu

Triệu đồng

1.501.300

2. Giá trị sán xuất

Triệu đồng

525.067

3. Tổng quỹ tiền luông

Triệu dồng

98.707

4. Thu nhập bình quân

Triệu đồng
/nguòi/tháng

9,56

5. Lọi nhuận truóc thuế

Triệu đồng

14.219

6. Giá trị đầu tu

Triệu đồng

29.463

2. Phuong án chi trả cồ túc và trích lập các quỹ năm 2019
Dí//! tỵ; Dồn#

TT
C hì tiêu
1 Tổng lpi nhuận sau thuá
2 Chi trả cổ túc năm 2019
3 Trích lập các quỹ năm 2019

Năm 2019
7.012.269.647
4.697.351.000

Ghi chú
ĩ 0% vốn điều 1$

2.314.918.647

3.1

Quỹ đầu tu phát triển sản
xuát

694.475.594

3.2

Quỹ thuóng VCQL

173.400.000

3.3

Quỹ khen thuỏng

3.4

Quỹ phúc lọi

1.012.930.137
434.112.916

30% sau khi chi trà cổ túc
Bằng ì tháng lucmg thuc hi$n cùa
VCQL trong năm 2019
70% số còn lại sau khi trích quỹ đầu
tu phát triển và quỹ thuỏng VCQL
30% số còn )9Ì sau khi trích quỹ đầu
tu phát triển và quỹ thuôn g VCQL

Điều 2: Thông qua phuong huóng, nhiệm vụ năm 2020 vói nộì dung
chính sau:
- Mục tiêu chung !à: AN TOÀN - ĐÓt MÓÌ - PHÁT TRIÉN.
- Mục tiêu điều hành là: Tạo việc làm ổn định để đảm bảo hoàn thành
các chỉ tiêu kế hoạch chù yếu; không ngùng nâng cao chất luọng sân phẩm,
dịch vụ; tiếp tục hoàn thiện tál co cấu tổ chúc và lao động; hoàn thiện co chế
quàn lý, tăng năng suất, chất luọng, giảm chi phí, nâng cao súc cạnh tranh của
sàn phâm; đám bảo tăng truỏng họp lý, hiệu quà, bên vùng; cải thiên tiền
luong, điêu kiện làm việc và phúc lọi cho nguòi lao động, đặc biệt là độl ngũ
lao động cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý giòi, công nhân lành nghề.
1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020:
T
Chi tiêu
Ke hoạch
ĐVT
T
Triệu dồng
1 Doanh thu
1.389.000
Triệu đồng
2 Chi phí sân xuất
1.378.700
Triệu đồng
3 Giá trỊ sàn xuất
466.000
4 Lao động định múc
Nguòl
870
5
6
7
8
9

Tổng quỹ tiền luông

Triệu dồng
Thu nhập bình quân nguòi/tháng Triệu đông
/ngũòi/thang
Lọi nhuận truóc thuế
Triệu đồng
CỔ túc
%
Giá trị các dụ án đầu tu
Triệu đồng

86.742
8,309
10.300
10
17.278

2. Các nhóm giải pháp thục hiện:
i)
Nhóm giải pháp về tiếp tục dổi mól co cấu tổ chúc và nguồn nhân lục,
mà trọng tâm là nâng cao chât luọng lao động công nghệ và đội ngũ cán bộ
quản lý chú chốt

ii) Nhóm giái pháp về kỹ thuật - công nghệ - thiết bị.
iii) Nhóm giâi pháp phát triển thí truòng.
iv) Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả các mặt quàn ìý - điều hành,
tiết kiệm chi phí, nâng cao chất luạng, giảm giá thành sàn pham.
v) Nhóm giài pháp chăm lo đòi sống vật chất, tinh thần đối nguôi lao
động.
3.
Đại hội đồng cổ đông úy quyền cho Hội đồng quàn trị chí đạo thục
hiện kế hoạch năm 2020 theo Điều lệ Công ty và điều chỉnh kế hoạch khi diều
kiện sàn xuất kinh doanh thay đôi (nếu có).
Điều 3. Thông qua Tò trình số 785/TTr-BKS-VMC ngày 27 tháng 3 năm
2020 về việc lụa chọn đon vỊ kiểm toán dộc lập thục hiện kiểm toán Báo cáo tàl
chính năm 2020 cúa Công ty.
Điều 4. Thông qua nội dung Tò trình số 787/TTr-VMC ngày 27 tháng 3
năm 2020 về phân phái thù lao năm 2019 và ke hoạch thù lao năm 2020 của
cácTVHĐQT và BHS.
Điều 5. Thông qua các nội dung:
1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chế tạo máy VINACOMIN:
- Mã ngành: 7730;
- Phạm vi ngành nghề: Cho thuê Máy móc, thiết bị và dồ dùng hũu hình
khác không kèm nguòì điều khlen;
2. Thông báo số 840/TB-VMC ngày 03/4/2020 về việc thay dổi cổ đông
lón cùa Công ty.
Điều 6. Nghị quyết này đuọc Đại hội đồng cổ đông thuùng niên nhất trí
thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lục kể tù ngày đuạc thông qua.
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát,
Ban điều hành và toàn thể cổ dông của Công ty cổ phần Chế tạo máy VINACOMIN chịu trách nhiệm thí hành Nghị quyết này và tổ chúc triển khai
thục hiện theo thẩm quyền, chúc năng hoạt dộng của mình phù hop vói quy
định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.v^ý""
/
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- Website: www.chetaomav.com.vn:
- UBCKNN, SGDCKHN(b/c);
- Các cổ đông Công ty(e-copy);
- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT(e-copy);
-Luu: T.kýCôngty.
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ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG

