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Sằng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi:
- ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty cổ  phần Chế tạo máy -VINACOMIN.
Mã chứng khoán: CTT.
Trụ sở chính: số  486 Đường Trần Phú, phường cẩm  Thủy, TP cẩm  Phả, 

tỉnh Quảng Ninh.
Số điện thoại: 0203.3716223; Fax: 0203.3862034;
Website: www.chetaomay.com.vn.
Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Tiến Thành.
Địa chỉ: Tổ 3 Khu Đập nước 2, phường cẩm Thủy, thành phố cẩm Phả, tính 

Quảng Ninh.
Điện thoại: 0834.111.186
Nội dung thông tin công bố: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022, cụ thể:
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00’ ngày 28/4/2022;
- Tỷ lệ phân quyền: 1 cổ phiếu -  1 phần biểu quyết;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  

VINACOMIN. Địa chỉ: Số 486 Đường Trần Phú, phường cẩm  Thủy, thành phố 
Cấm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên.

Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội 
được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: 
www.chetaomav.com.vn trong mục Quan hệ cổ đông -  Thông tin công bố “Tài 
liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.
Nơi nhận: NGƯỜI TH ựC H ỆN  CÔNG BỐ t h ô n g ™
- UBCKNN, SGDCKHN (b/c);
- Website: www.chetaomay.com.vn:
- HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu: VT, TKý Công ty.
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cẩm Phả, ngày 28 tháng 4 năm 2022
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