CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :

BCTN/-2010/TBĐ

Phụ lục số II

Biên hòa, ngày 29 tháng 5 năm 2010

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
(Theo quy định của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 n
hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty đại chúng
Địa chỉ
Điện thoại

: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
: Đường số 9, KCN Biên hòa, Tỉnh Đồng nai
: (061) 3836 443 – Fax: (061) 3836 070

Giấy chứng nhận ĐKKD

: số 470300463
Cấp ngày: 06/12/2007,
tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng nai.

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày
15/1/20 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ
phần Thiết bị điện báo cáo như sau:
I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Những sự kiện quan trọng:
Trong năm 2009, tiếp tục thực hiện phương án phát hành thêm 2.500.000 cổ
phiếu để tăng vốn theo hồ sơ gửi lấy ý kiến cổ đông ngày 15/12/2008, công ty đã hoàn
tất việc phát hành và ghi nhận tăng vốn từ 95.000.000.000 đồng lên 120.000.000.000
tại thời điểm 31/8/2009. Tiếp tục triển khai dự án thành lập công ty liên doanh tại
Vương quốc Campuchia theo nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra, hoàn thiện các
hồ sơ pháp lý về việc cử đại diện phần vốn nhà nước tham gia Hội đồng quản trị Công
ty CP Thiết bị điện theo Quyết định số 55/TBĐVN/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm
2009 của Tổng công ty Thiết bị điện Việt nam và Nghị quyết số 12/NQ-TBĐ ngày
23/12/2009 của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
công ty. Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 để thông
qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và định hướng kế hoạch cho
năm tài chính 2010 vào ngày 29/05/2010.
Các ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận số 470300463 ngày
06/12/2007 như sau:
- Thiết kế, chế tạo, bán buôn và bán lẻ các loại máy biến thế, động cơ điện, các
loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật tư thiết bị điện cao hạ áp;
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện cao hạ áp;
- Thiết kế, thi công lắp đặt các công trình thiết bị điện;
- Cho thuê nhà văn phòng.
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2. Quá trình phát triển:
Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Thiết bị điện tiếp tục tổ chức lại bộ máy quản
lý, cũng cố, giữ vững và phát triển thị phần trong nước, tiếp cận và mở rộng thị trường
Campuchia, hướng tới thị trường Lào, Myanmar. Tiếp tục hoạt động theo hình thức
công ty cổ phần với các ngành nghề kinh doanh như sau:
- Thiết kế, chế tạo, bán buôn và bán lẻ các loại máy biến thế, động cơ điện, các
loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật tư thiết bị điện cao hạ áp;
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện cao hạ áp;
- Thiết kế, thi công lắp đặt các công trình thiết bị điện;
- Cho thuê nhà văn phòng.
3. Định hướng phát triển:
Trong năm 2010, Công ty Cổ phần Thiết bị điện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh theo mục tiêu và chiến lược phát triển đã đề ra, cụ thể:
a. Mục tiêu:
- Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả;
- Tăng cường công tác PCCC, môi trường, An ninh quốc phòng;
- Thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm chi phí, tăng năng suất;
- Phấn đấu nâng cao thị phần tiêu thụ sản phẩm máy biến thế trong nước;
- Bảo đảm tỷ lệ bảo hành thấp theo tiêu chẩn ISO đã đề ra;
- Bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông Công ty;
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý, xây dựng liên doanh tại Vương quốc Campuchia;
- Hoàn thiện dự án đầu tư dây chuyền gấp cánh tản nhiệt;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.
b. Chiến lược phát triển:
- Nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng
sản phẩm máy biến thế mang nhãn hiệu THIBIDI;
- Xây dựng chiến lược phát triển và mỡ rộng thị trường bán lẻ thông qua mạng
lưới các đại lý. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Đại lý thông qua quảng bá,
giới thiệu và phân phối sản phẩm. Có chính sách phù hợp về giá để tạo sự ổn định và
phát triển cho mạng lưới phân phối này;
- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua các Hội chợ trong và ngoài nước;
- Khai thác triệt để các tính năng kỹ thuật cũng như công suất các thiết bị chủ lực
nhằm tăng cao năng suất và hiệu quả lao động;
- Tập trung nghiên cứu, chế tạo các dòng sản phẩm mới phù hợp yêu cầu thị
trường và thân thiện với môi trường như : Máy biến áp khô, Máy biến áp hợp bộ,
Trạm biến áp Pad – Mounted, Máy biến áp dùng dầu thực vật FR3;
- Đầu tư thêm các thiết bị chủ lực để sản xuất các sản phẩm có công suất lớn,
cung cấp cho các KCN và Khu chế xuất;
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- Đào tạo và nâng cao trình độ lực lượng lao động phù hợp với thiết bị hiện đại;
- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý tinh gọn, nâng cao hiệu quả công việc.
II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2009:
- Giá trị tổng sản lượng đạt 634.807.000.000 đồng, đạt 79,96% so với năm 2008
- Doanh thu thuần đạt 856.380.434.761 đồng, đạt 99,96% so với năm 2008
- Lợi nhuận trước thuế đạt 47.087.142.558 đồng, đạt 197,69% so với năm 2008
- Lợi nhuận sau thuế đạt 36.869.688.863 đồng, đạt 219.48% so với năm 2008
- Các thành tựu đạt được trong quá trình hoạt động.

Năm
2007

THIBIDI nhận giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm
2007. Trong lĩnh vực Điện - Điện tử, THIBIDI là
một trong chín doanh nghiệp xuất sắc của ngành đạt
được giải thưởng cao quý này.

Năm
2008

THIBIDI đoạt giải Sao Vàng Đất Việt năm 2008.
Giải thưởng được bầu chọn từ trên 1000 doanh
nghiệp lớn của cả nước, tiêu biểu cho khả năng cạnh
tranh quốc tế tốt nhất.

Năm
2009

THIBIDI đoạt giải Sao Vàng Đất Việt năm 2009.
Giải thưởng được bầu chọn từ trên 1000 doanh
nghiệp lớn của cả nước, tiêu biểu cho khả năng cạnh
tranh quốc tế tốt nhất.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Chỉ tiêu

Tỷ lệ đạt so với kế hoạch

- Doanh thu

99,58 %

- Lợi nhuận trước thuế

204,73 %

- Tỷ lệ chia cổ tức

120,00 %

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
Năm 2010 nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại, đòi hỏi nhu
cầu điện cho sản xuất và tiêu dùng tăng cao, tính trong 3 tháng đầu năm 2010, nhu cầu
điện tăng gần 22%; Theo đó dự báo năm 2010, nhu cầu điện có thể tăng đến 18%.
Hiện nay, thị trường điện Việt nam có cung nhỏ hơn cầu. Nguồn điện năng trên thị
trường hiện nay được cung cấp từ rất nhiều nguồn : Nhiệt điện, thủy điện, Diesel, Tua
bin, khí, ….v..v. Theo EVN cho biết, sang năm 2010 với dự kiến công suất điện tăng
thêm khỏan 3.578 MW và công suất nguồn điện có đến hết năm 2009 là 17.894 MW,
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tổng sản lượng điện sản xuất và mua vào của Tập đòan EVN đạt khoảng 93,4 tỷ kWh
(trong đó nhập khẩu khỏang 3 – 3,5 tỷ kWh).
Để đáp ứng mức độ tăng trưởng nhu cầu về sử dụng điện trong cả nước, Chính
phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển nguồn điện giai đoạn 2001 – 2010. Trong đó ưu
tiên phát triển thủy điện, nhất là các công trình có lợi ích tổng hợp. Trước những điều
kiện thuận lợi trên, trong năm 2010 và những năm tới công ty tập trung vào các vấn đề
then chốt sau:
- Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung những quy định, quy trình công việc nhằm nâng
cao hiệu quả quản lý và hoạt động của Công ty;
- Nâng cao tổn hao có tải, không tải máy biến thế, cải tiến mẫu mã, mỹ thuật
công nghiệp để thích ứng với thị hiếu, yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước và
thị trường xuất khẩu tìm năng;
- Nghiên cứu, chế thử và dần thay thế các loại vật tư khan hiếm, đắt tiền bằng
những loại vật tư thông dụng, rẻ tiền. Giảm giá thành tăng sức cạnh tranh cho sản
phẩm;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hậu mãi phục vụ khách hàng.
III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Tình hình tài chính:
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:
Đơn vị
tính

Năm nay

- Lợi nhuận trước thuế

đ

47.087.142.558

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

4,31

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

6,42

Chỉ tiêu

- Khả năng thanh toán luôn đảm bảo an toàn
- Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2009 : 142.285.113.914 đồng.
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:
Cổ phiếu phổ thông: 12.000.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:
Cổ phiếu phổ thông: 12.000.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu)
- Cổ tức: Đã tạm ứng trước đợt I là 10% trong năm 2009, căn cứ vào Biên bản Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, chi trả cổ tức năm 2009 đợt II thêm 2%.
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2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:
Đơn
vị
tính

Kế hoạch 2009

m3

- Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ
- Lợi nhuận trước thuế

Các chỉ tiêu chính
- Giá trị tổng sản lượng

- Tỷ lệ cổ tức

Kết quả
thực hiện

Đạt tỷ lệ so
với kế hoạch

810.000.000.000

634.807.000.000

78,37 %

đồng

860.000.000.000

856.380.434.761

99,58 %

đồng

23.000.000.000

47.087.142.558

204,73 %

%

10,00

12,00

120,00 %

Các chỉ tiêu chính trong kinh doanh chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên
chỉ tiêu lợi nhuận vượt cao so với kế hoạch, chỉ tiêu này phản ánh một cách tổng hợp
tình hình sản xuất kinh doanh trong năm tài chính, phản ánh công tác quản lý chi tiêu
tiết giảm trong điều kiện nền kinh tế khó khăn chung.
3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:
- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tổng hợp,
đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, giữ vững thị phần trong nước và thị
trường xuất khẩu tại Vương quốc Campuchia.
- Cải tiến quy trình kỹ thuật, quy trình sản xuất kinh doanh, từng bước giao hàng
nhanh, đúng hẹn cho khách hàng. Hạn chế và khắc phục sai hỏng trên dây chuyền,
nâng cao chất lượng hậu mãi sau bán hàng, tạo được lòng tin của khách hàng khi sử
dụng sản phẩm máy biến thế mang nhãn hiệu THIBIDI;
- Cải tiến công tác quản lý thông qua việc phê duyệt và ban hành nhiều quy
định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, cải tiến quy trình công việc để hoàn thiện
bộ máy và quản lý công việc được hiệu quả.
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai (năm 2010):
- Giá trị tổng sản lượng: 660.200.000.000 đồng;
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 942.000.000.000 đồng;
Trong đó : Xuất khẩu đạt 1.355.000 USD;
- Phấn đấu lợi nhuận trước thuế đạt 28.000.000.000 đồng;
- Phấn đấu cổ tức chi trả từ 10% - 12%;
- Đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động;
- Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung những quy định, quy trình công việc để hoạt động
của Công ty ngày càng tốt hơn;
- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
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IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán
(đính kèm bản chính).
V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:
1. Kiểm toán độc lập:
a. Đơn vị kiểm toán độc lập:
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)
Địa chỉ : 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại

: (08) 8272295 - Fax: (08) 8272300

b. Ý kiến kiểm toán độc lập:
Trích văn bản số 0306/2010/BCTC-KTTV ngày 26/3/2010 của Công ty TNHH
Kiểm toán và Tư vấn (A&C) về Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của
Công ty Cổ phần Thiết bị điện (đính kèm):
“ Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên
các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tại thời
điểm 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn
mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có
liên quan “
2. Kiểm toán nội bộ: Không có
VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần / vốn góp của Công ty:
- Tổng Công ty Thiết bị điện Việt nam (VEC) nắm giữ 64,00%.
2. Các Công ty, tổ chức, cá nhân khác:
- Tổ chức Công đoàn Công ty CP Thiết bị điện nắm giữ 3,00%
- Công ty CP tập đòan HANAKA nắm giữ 4,03%
- Công ty CP Đầu tư phân phối SATICO nắm giữ 0,64%
- Công ty TNHH MTV CK NHSG Thương Tín nắm giữ 1,28%
- Công ty CP KD vật tư THIBIDI (TTC) nắm giữ 1,16%
- Các cá nhân khác trong và ngoài Công ty nắm giữ 25,89%
3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:
Chưa có
4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:
Hiện Công ty chưa có số liệu tài chính của Đơn vị nắm giữ trên 51%.
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VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
1. Cơ cấu tổ chức:
a. Ban Giám đốc:
Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ nghề
nghiệp

Chức
danh

Địa chỉ

Ngày
bổ nhiệm

NGÔ THANH NGUYÊN

01/01/1950

- Cử nhân Kinh tế

Giám đốc

12A Yên Đỗ,
Q.Bình Thạnh,
Tp.HCM

24/11/2007

LƯƠNG VĂN TRƯỜNG

01/11/1950

- Th.S QTKD
- Kỹ sư điện

P. Giám
đốc

P506, Số 04, Lê
Lợi, P.Bến Nghé,
Q.1, Tp.HCM

24/11/2007

CAO HOÀNG PHÁT

01/01/1958

- Cử nhân kinh tế

P. Giám
đốc

99F, Nguyên
Hồng, Q. Bình
Thạnh, Tp.HCM

24/11/2007

b. Các phòng, ban, đội:
Công ty hiện có 18 phòng, ban, Chi nhánh chuyên môn – nghiệp vụ với tổng số
518 CB-CNV (Tính đến thời điểm 31/12/2009).
2. Quyền lợi của Ban Giám đốc:
Tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc được hưởng
theo Quy chế trả lương – trả thưởng của Công ty, theo hợp đồng, thỏa ước lao động
tập thể và quyết định của Hội đồng quản trị.
3. Chính sách đối với người lao động:
Công ty đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện đầy đủ các chế độ
chính sách và các nội dung đã cam kết đối với người lao động theo quy định của Nhà
nước.
VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty:
a. Hội đồng quản trị:
Căn cứ Quyết định số 55/TBĐVN/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2009 của
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Việt nam về việc cử đại diện phần vốn
nhà nước tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện. Căn cứ Nghị
quyết số 11/NQ-TBĐ ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty về
việc đề cử Ông nguyễn Kiến Thiết đại diện cho cổ đông bên ngoài vào Hội đồng quản
trị công ty; Biện pháp thực hiện: HĐQT công ty xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Căn
cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết
bị điện bầu Ông Nguyễn Kiến Thiết giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thống
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nhất ký hợp đồng thuê Ông Ngô Thanh Nguyên làm Giám đốc công ty kể từ ngày
01/01/2010.
1. Ông NGUYỄN KIẾN THIẾT

-

Chủ tịch

2. Ông LƯƠNG VĂN TRƯỜNG

-

Thành viên

3. Ông NGUYỄN MINH CƯỜNG

-

Thành viên

4. Ông CAO HOÀNG PHÁT

-

Thành viên

5. Ông NGUYỄN VĂN HIẾU

-

Thành viên

* Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2009, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã điều hành hoạt động của Công ty
thông qua 08 phiên họp HĐQT và thông qua các ý kiến biểu quyết bằng văn bản giữa
các phiên họp HĐQT. Hoạt động của HĐQT trong năm 2009 đảm bảo tuân thủ theo
Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành và các quy
định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị.
* Thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị:
Thù lao và tỷ lệ tiền thưởng của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết
định.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị:
Giá trị cổ phần: 10.000 đồng/CP
Số
TT

Họ và tên

Chức danh
HĐQT

Số cổ phần
sở hữu (CP)

Tỷ lệ % so
vốn điều lệ

Ghi chú
- Đại diện
bên ngòai

1

NGUYỄN KIẾN THIẾT

Chủ tịch

360.000

3,00%

2

LƯƠNG VĂN TRƯỜNG

Thành viên

1.949.145

16,24%

3

NGUYỄN MINH CƯỜNG

-nt-

1.935.941

16,13%

4

NGUYỄN VĂN HIẾU

-nt-

1.928.123

16,07%

5

CAO HOÀNG PHÁT

-nt-

1.949.304

16,24%

- Đồng sở
hữu cổ phần
nhà nước

- Về sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần liên quan đến thành viên HĐQT:
Trong năm 2009 tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT có thay đổi, căn
cứ theo Quyết định số 55/TBĐVN/QĐ – HĐQT ngày 23/11/2009 về việc cử đại diện
phần vốn nhà nước tham gia HĐQT và phương án phát hành thêm 2.500.000 CP tăng
vốn điều lệ từ 95.000.000.000 đồng lên 120.000.000.000 đồng theo Nghị quyết đề ra.
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b.Thành viên Ban Kiểm soát:
Ban kiểm soát được lựa chọn thông qua Đại hội cổ đông lần đầu vào ngày
24/11/2007. Gồm 3 người
Họ và tên

THÁI VĂN ĐUNG

Ngày sinh

Trình độ nghề
nghiệp

01/10/1973

- Cử nhân Kinh tế

Chức
danh

Địa chỉ

Ngày
bổ nhiệm

Trưởng
Ban Kiểm
soát

26/35 KP5, P.Hố
nai, Tp. Biên hòa

24/11/2007

Số 09, CX Điện
Quang, KP5, P.An
Bình – Tp. Biên
hòa

24/11/2007

17-Ấp 1, Xã tân
hạnh , Tp. Biên hòa

24/11/2007

NGUYỄN ĐỨC TRUNG

22/8/1963

- Kỹ sư cơ khí

Thành
viên

NGUYỄN HỒNG NGỌC

23/10/1973

- Trung cấp Thống
kê – Kế tóan

Thành
viên

* Thù lao của Ban kiểm soát:
Thù lao của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định.
* Hoạt động của Ban kiểm soát:
Trong năm 2009, Ban kiểm soát, kiểm soát theo đúng quy định của Luật doanh
nghiệp 2005, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (tính đến thời điểm 31/12/2009):
a. Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:
Giá trị cổ phần: 10.000 đồng/CP
Số
TT

Loại hình cổ đông

Số lượng
cổ đông

Tổng số cổ
phần nắm giữ
(CP)

Tỷ lệ % trên
vốn điều lệ
(%)

1

Tổng Công ty Thiết bị điện Việt nam

1

7.680.000

64,00%

2

Công đoàn Công ty CP Thiết bị điện

1

360.000

3,00%

3

Cổ đông là CB-CNV trong Công ty

403

1.368.817

11,41%

4

Cổ đông bên ngoài
Trong đó :
- Cổ đông là tổ chức
- Cổ đông là cá nhân

2.591.183

21,59%

4
224

847.079
1.744.104

7,06%
14,53%

637

12.000.000

100%

Tổng cộng :
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b. Thông tin chi tiết về các cổ đông sở hữu 5% vốn điều lệ trở lên:
Giá trị cổ phần: 10.000 đồng/CP
Số
TT
1

Tên cổ đông
Tổng công ty Thiết bị điện Việt nam
Ủy quyền cho:
- Ông: Cao Hoàng Phát
-

Ông: Lương Văn Trường

-

Ông: Nguyễn Minh Cường

-

Ông: Nguyễn Văn Hiếu

Nơi nhận :
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu (VT, HĐQT).

Địa chỉ liên lạc
Số 41, Hai Bà Trưng , Q.
Hoàn Kiếm, Tp. Hà nội
- 99B Nguyên Hồng, Q.
Bình Thạnh, Tp.HCM
- P506, Số 4, Lê Lai, P.
Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- 10/104, Kỳ Đồng, P.9,
Q.3, Tp.HCM
- Đôn Thận, Trảng Bàng,
Tây Ninh

Tổng số
cổ phần
nắm giữ
(CP)
7.680.000

Tỷ lệ %
trên
VĐL
(%)
64,00%

1.920.000

25,00%

1.920.000

25,00%

1.920.000

25,00%

1.920.000

25,00%

(đã ký)
(Đã ký)

______________________
NGÔ THANH NGUYÊN
Giám đốc Công ty
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