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Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty c ổ phần Chế tạo máy -

VINACOMIN;
Căn cứ Nghị quyết kỳ họp lần thứ 152 ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng
Quản trị Công ty.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO M Á Y - VINACOMIN
Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cố đông và tố
chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau.
1. Thòi gian Đại hội: Từ 8h00’, thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty c ổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (Số 486 Đường Trần Phú, phường c ẩm Thủy, thành phố cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty c ổ phần Chế tạo máy VINACOMIN và người được cổ đông uỷ quyền theo quy định của pháp luật.
4. Nôi dung Đai hôi:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phưong hướng sản xuất kinh doanh năm

2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành,
cán bộ quản lý khác trong năm 2021;
- Báo cáo thẩm đinh Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động hoạt động quản lý Công ty của HĐQT,
Giám đốc trong năm 2021;
- Tờ trình lụa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022;
- Thông qua phương án chi trả cổ tức, phân bổ lọi nhuận năm 2021;
- Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021; đề xuất tiền thù lao
thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
Thòi gian đăng k ỷ và xác nhận tham dự Đại hội: Trước 16h00, ngày 25 tháng
4 năm 2022.
- Đề nghị Quý c ổ đông gửi giấy đãng ký và giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ
quyền) để xác nhận tham dự Đại hội về Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty c ổ phần
Chế tạo máy - VINACOMIN. Địa chỉ: 486 Đường Trần Phú, phường cẩm Thủy, thành
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy
quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty) có chữ ký của người uỷ quyền và
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người được uỷ quyền. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
Quý cổ đông mang theo CMTND (thẻ CCCD) hoặc giấy ủy quyền họp lệ khi đến dự Đại
hội cổ đông.
- Cổ đông không tham dự cũng không uỷ quyền cho ngưòi khác dự Đại hội, được
xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự Đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải
q u y ết

Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VTNACOMIN trân trọng thông báo.
C ổ đông m uốn b iết thêm ch i tiết, xin liên hệ ông Trần Tiến Thành - Thư kỷ C ông ty,
Đ iện thoại: 0 8 3 4 1 1 1 1 8 6 . E m ail: tienthanhw ic(q),gm ail. com : F ax: 0203 3862 034 đ ể được
hướng dẫn. C ác tà i liệu liên quan đến n ộ i dung Đ ại hội được đăng tả i trên W ebsite của C ông
ty theo địa chỉ: chetaom ay.com yn

Thông báo này thay cho thư mòi họp trong trường họp Quý cổ đông chưa nhận
được thư mời họp./.
Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, ĐU (e-copy);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Website: chetaomay.com.vn;
- Các đơn vị, tổ chúc trong Công ty;
Lưu; T.ký Công ty, VT. nJ.
-

TM. HỘI Đ Ồ N G Q U Ả N TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN
–––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
––––––––––––––––––––––––––––

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN
––––––––––––––––––––
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN
Tên cổ đông : ..............................................................................................................................
Địa chỉ: .......................................................................................................................................
Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: ................ Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: ...........................
Số điện thoại: ................................................... Fax: .................................................................
Số cổ phần sở hữu: .....................................................................................................................
Số cổ phần nhận ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền): ...............................................................
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .......................................................................................
Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty Cổ phần Chế tạo
máy - VINACOMIN tổ chức ngày 28/4/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy VINACOMIN (Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thuỷ, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng
Ninh).
Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............., ngày........tháng.......năm........
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ghi chú:
- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện, fax (số: 020.33862034)
hoặc gửi trực tiếp tới Văn phòng Công ty Cổ Phần Chế tạo máy - VINACOMIN trước 16h00 ngày
25/4/2022 (địa chỉ: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN số 486 đường Trần Phú, phường
Cẩm Thuỷ, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Mọi vướng mắc xin gọi tới số điện thoại
0834.111.186 (liên hệ Ông Trần Tiến Thành – Thư ký Công ty) để được hướng dẫn.
- Nếu Quý cổ đông nhận ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm theo Giấy xác nhận
tham dự này (Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty).

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN
––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––––

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN
–––––––––––––––––––––
1. BÊN ỦY QUYỀN:
Tên cá nhân/tổ chức:................................................................................................................
Địa chỉ/ Điện thoại: .................................................................................................................
Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: .................. Ngày cấp: ........................... Nơi cấp: ...................
Số cổ phần sở hữu: ..................................................................................................................
(Bằng chữ: ............................................................................................................................... )
2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
Tên cá nhân/tổ chức:................................................................................................................
Địa chỉ/Điện thoại: ..................................................................................................................
Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: ................. Ngày cấp: ........................... Nơi cấp:…..................
Số cổ phần sở hữu: ..................................................................................................................
Số cổ phần được ủy quyền: ....................................................................................................
Tổng số cổ phần biểu quyết: ....................................................................................................
(Bằng chữ: ............................................................................................................................... )
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện tham dự và biểu quyết tại Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh
các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
Tên cổ đông: ................................................................................................. – Số CMND/CCCD: ..................................
Hoặc đại diện cổ đông: ...............................................................................................................................................................
Nội dung câu hỏi: .........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

