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ị* 1 C H Ế T Ạ o ^ Ịy  )tj|  - ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước;
X y \ Acot,íl N Ầ y  - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

'TếưẾẩhg 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, tỉnh 

Quảng Ninh.
Điện thoại: 0834.111.186
Nội dung của thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông bất thường năm 2023 (Có Biên bản, Nghị quyết kèm theo).
Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.chetaomay.com.vn - Mục Công 

bố thông tin.
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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:
-  UBCKNN, SGDCKHN (b/c);
- Website: www.chetaomav.com.vn:
- HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu: VT, TKý Công ty.
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TIN CHUNG
doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOM3N

2. Địa chỉ trụ sở chính: số 486 Đường Trần Phú, phường cẩm  Thủy, TP 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
3. Mã số doanh nghiệp: 5700495999 cấp ngày 31 tháng 03 năm 2008, 

đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01 tháng 11 năm 2016.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP
1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  VINACOMIN 

m . GIỚI THIỆU KHAI MẠC c u ộ c  HỌP
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
Ông Trần Quang Hưng - Thành viên Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do 

giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Giói thiệu Chủ tọa, đồng chủ tọa Đại hội, thông qua thành phần 
Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

* Chủ tọa Đại hội
1) Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

2) Ồng Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty 

Đại hội nhất trí 100% danh sách đồng Chủ tọa như đã giới thiệu.

* Thư ký

Đại hội đã cử ông Trần Tiến Thành, Thư ký Công ty làm Trưởng ban thư 
ký Đại hội cùng các ủy viên, gồm:

1) Bà Trương Thị Thu Hà

2) Bà Đặng Thúy Liễu
3) Bà Tống Thị Giang

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Đại hội đã giới thiệu Ban kiểm tra

Ban thư ký 

Ban thư ký 

Ban thư ký

tư cách cố đông gồm các ông bà sau:
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1) Ông Nguyễn Văn Bốn - Trưởng ban;
2) Bà Bùi Thị Mỹ - Thành viên;

3) Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên.
Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban 

kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.591.141 cổ phần, bằng 
100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tổ chức Đại hội.
Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, ông Nguyễn Văn 

Bốn -  Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cố 
đông tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ Công ty là: 4.697.351 cổ phần 
phổ thông.

- Tổng số cổ đông mời họp là: 956 cổ  đông, đại diện 4.697.351 cổ phần 
có quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số cổ phàn có quyền biểu quyết (theo 
danh sách cổ đông chốt ngày 12/01/2023).

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 17 cổ đông, tương
ứng với 3.591.141 cổ phần, bằng 76,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. £ôì>;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty c ổ  phần chế tạo máy - 
VINACOMIN, Đại hội đồng c ổ  đông bất thường năm 2023 đủ các điều kiện để 
tiên hành.

5. Thông qua chương trình làm việc và Quy chê của Đại hội
Ông Trần Quang Hưng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Chương 

trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 
kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.591.141 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có 
quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình làm việc và Quy 
chế của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

IV.CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐIỀU HÀNH VIỆC TRÌNH BÀY CÁC BÁO 
CÁO, TỜ TRÌNH VÈ CÁC VẤN ĐÈ SAU

1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều 
hành trình bày Tờ trình số 121/TTr-VMC, ngày 13/01/2023 về việc xin ý 
kiến Đại hội đồng cổ đông về việc:

Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các 
hợp đông, giao dịch của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bán các 24^
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sản phẩm thép cán, vì lò có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty 
được ghi trong Báo cáo tài chỉnh gân nhât đã được kiêm toán.

Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, thông qua các hợp đồng cụ thể 
phù họp các nội dung trên đê Giám đôc ký kêt, thực hiện.

2. Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo sô 120/BC- 
VMC, ngày 13/01/2023 về việc bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng 
quản trị Công ty đối với:

- Ông: Trần Tuấn Anh; - Sinh ngày: 24/02/1972

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001072019821

Ngày cấp: 08/05/2021 Noi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính.
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 2023 tòa R1B Chung cư RoyalCity, 72A 

Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 02/12/2022.

V. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐIÈU HÀNH VIỆC THẢO LUẬN VÀ BIỂU 
QUYẾT THÔNG QUA N ộ i DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THÀNH 
VIÊN HĐQT CÔNG TY ĐÃ TRÌNH BÀY

1. Ý kiến thảo luân
Các đại biểu và cổ đông dự Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ các 

nội dung đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến bổ sung.
2. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình của Thành viên 

HĐQT Công ty đã trình bày
Nội dung 1. Biểu quỵết thông qua Tờ trình số 121/TTr-VMC, ngày 

13/01/2023 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc: Đại hội đồng cổ 
đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các họp đồng, giao dịch 
của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bản các sản phấm thép cán, vì 
lò có giá trị từ 35% trở lên tong giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Bảo 
cáo tài chính gần nhất đã được kiếm toán.

Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, thông qua các họp đồng cụ thể 
phù họp các nội dung trên để Giám đốc ký kết, thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.591.141 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có 
quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có. ỹ
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Nội dung 2. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo số 120/BC-VMC, 
ngày 13/01/2023 về việc bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đông quản trị 
Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.591.141 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có 
quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Thành - Thư ký Đại hội trình bày biên 

bản, nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.591.141 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có 
quyền biểu quyết của các cố đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ  phần Chế 
tạo máy -  VINACOMIN.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

> r
r p  A  n p *  A  n p i  1 __ 1Trân Tiên Thành Nguyễn Văn Tứ



TẬP ĐOÀN CÔNG NG H ỆP  
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CỘNGHOÀXÃ H ậ  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc lập  - T ự  do - H ạnh phúc

Số /NQ-VMC
Cẩm Phả, ngày 06 thảng 02 năm 2023

NG H Ị QUYÉT
ĐẠI H ỘI ĐỒ NG  CỔ ĐÔ NG  BẤT TH Ư Ờ NG  NẢM  2023

ĐẠI HỘI ĐÒNG CỞ ĐÔNG CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ  phần Chế tạo 
máy - VINACOMIN ngày 06/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Tờ trình số 121/TTr-VMC, ngày 13/01/2023 về việc xin ý 

kiến Đại hội đồng cổ đông.
Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các họp 

đồng, giao dịch của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bán các sản phẩm 
thép cán, vì lò có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong 
Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp 
thuận, thông qua các họp đồng cụ thể phù họp các nội dung trên để Giám đốc ký kết, 
thực hiện.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 120/BC-VMC, ngày 13/01/2023 về việc bàu 
kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành
Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty c ổ  phần Chế tạo máy - 

VINACOMIN năm 2023 đã được tiến hành công bằng và họp pháp. Nghị quyết này có 
hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ  phần Chế tạo máy
- VINACOMIN năm 2023 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban 
điều hành Công ty cổ  phần Chế tạo máy - VINACOMIN có trách nhiệm tiến hành các 
công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích họp pháp của 
các cô đông, lợi ích doanh nghiệp và phù họp với quy định của Pháp luật./.
Nơi nhận: TM. ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG
- Website: www.chetaomav.com.vn:
- UBCKNN, SGDCKHN (b/c);
- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT (e-copy);
- Lưu: T.ký Công ty.

http://www.chetaomav.com.vn
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