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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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1.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2.

Thông báo đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

3.

Mẫu đăng ký dự họp.

4.

Mẫu ủy quyền.

5.

Mẫu đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị.

6.

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị.

7.

Mẫu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

8.

Chương trình Đại hội.

9.

Quy chế làm việc tại Đại hội.

10. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu kế hoạch SXKD
năm 2019 của Tổng Giám đốc.
11. Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018.
12. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
13. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
(kèm BCTC 2018 tóm tắt đã được kiểm toán).
14. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
15. Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; Thù lao Hội đồng quản trị;
Quỹ thưởng Ban điều hành.
16. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
17. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty cổ phần
Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ
thống GELEX.
18. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi bổ sung
Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Miễn nhiệm thành
viên Ban kiểm soát.
19. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
20. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
21. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Mã số dự họp:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THẺ BIỂU QUYẾT
Tên cổ đông

:

Số CMND/Hộ chiếu/
GCNĐKKD

:

Số cổ phần biểu quyết (CP)

:

10.000

MẪU PHIẾU BẦU HỢP LỆ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2019
PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1) Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:
- Mã số cổ đông
: XXX
- Tên cổ đông
: XXX
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
ĐKDN
: XXX
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (Z) : 200.000 Cổ phần
- Số thành viên HĐQT bầu bổ sung : Y Người
- Tổng số quyền bầu (X=ZxY)
: X Quyền
2) Phần bầu cử:
Stt

Họ và tên ứng viên
(ứng cử; đề cử) TV.HĐQT

Số quyền bầu

1
2
3

Tổng cộng

≤ X Quyền

CỔ ĐÔNG BẦU CỬ
(Ký tên)

3) Hướng dẫn:
-

-

Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu
của mình cho Y ứng viên trong danh sách ứng viên, phần quyền bầu còn lại có
thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho Y ứng viên
không được quá quyền bầu ghi ở phần 1 thông tin cổ đông.
Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch (x) vào ô số quyền bầu của
ứng viên đó.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thời gian : 8h30’ - Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019
Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện - Đường số 9, KCN Biên Hòa 1,
Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Nội dung :
STT
Thời gian
Khai mạc Đại hội
1
8h30’-8h35’

Nội dung

Thực hiện

Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội
và tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban tổ chức

Ban tổ chức

2

8h35’-8h40’

3

8h40’-8h45’

Giới thiệu Chủ toạ Đại hội

4
5

8h45’-8h50’
8h50’-9h00’

Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội

Chủ tọa Đại hội
Chủ tọa Đại hội

Thông qua Chương trình Đại hội

Chủ tọa Đại hội
Chủ tọa Đại hội

Nội dung Đại hội
1
9h00’- 9h05’

Ban tổ chức

2

9h05’- 9h15’

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

3

9h15’- 9h25’

Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và
mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng Giám
đốc

UV. HĐQT

4

9h25’- 9h35’

Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả
hoạt động năm 2018

UV. HĐQT

5

9h35’- 9h45’

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm
2018

BKS

6

9h45’- 9h50’

Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm
2018 đã được kiểm toán

UV. HĐQT

7

9h50’- 9h55’

Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm
2018

UV. HĐQT

8

9h55’- 10h00’

Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; Thù
lao Hội đồng quản trị; Quỹ thưởng Ban điều hành

UV. HĐQT

9

10h00’- 10h05’

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
cho năm tài chính 2019

UV. HĐQT

10h05’- 10h10’

Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch
với Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
(GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ
thống GELEX

UV. HĐQT

10h10’- 10h30’

Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy
chế nội bộ về quản trị công ty; Miễn nhiệm thành
viên Ban kiểm soát

UV. HĐQT

10

11

STT
12

13

14

Thời gian
10h30’ – 10h45’

10h45’- 11h15’

11h15’-11h30’

Nội dung
Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết

Thực hiện
-

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành
viên Hội đồng quản trị

UV. HĐQT

Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tổng hợp
kết quả đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng
quản trị

Chủ tọa Đại hội

Nghỉ giải lao
-

15

11h30’-11h45’

16

11h45’-12h00’

17

12h00’

-

-

Thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị (Biên bản kiểm phiếu)
Báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết các nội
dung tại Đại hội

Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội

Ban kiểm phiếu
Đoàn Thư ký
Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
Ngày 12 tháng 04 năm 2019
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;
Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
I.
1)
-

2)
3)
4)
-

II.
1)
-

QUY ĐỊNH CHUNG
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công
ty cổ phần Thiết bị điện.
Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội,
điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện tham dự
Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông
qua các nội dung Đại hội.
Nguyên tắc làm việc của Đại hội
Công khai, công bằng, dân chủ.
Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
Trật tự Đại hội
Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
Không hút thuốc lá trong phòng họp.
Điện thoại không để chế độ chuông.
Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời
gian Đại hội diễn ra.
Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.
Điều kiện tham dự Đại hội
Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh
sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ
chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, bản gốc giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận
ủy quyền tham dự Đại hội).
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI
Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội
Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
Hướng dẫn các cổ đông/người đại diện của cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung
của Đại hội.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.

-

-

2)
3)
a.
b.
4)
a.

b.

Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị
quyết của Đại hội.
Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp
một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong
muốn của đa số cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp.
Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có
đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết
định theo quy định tại Điều lệ.
Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.
Trách nhiệm của Đoàn Thư ký
Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã
được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết
cho Chủ toạ Đại hội.
Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/người đại
diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của
cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội.
Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu
Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
Phát các tài liệu cho cổ đông/người đại diện của cổ đông.
Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội đồng
cổ đông
Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật
doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên
quan đến việc biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung, bầu cử của Đại hội.
Kiểm Thẻ biểu quyết, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
Cùng Chủ toạ phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như về kết
quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định
Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông tham dự
Đại hội (sau đây gọi chung là “cổ đông”)
Quyền
 Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội.
 Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình
Đại hội.
Nghĩa vụ
 Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
 Tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.
 Khi muốn phát biểu tại Đại hội, cổ đông phải giơ Thẻ biểu quyết và tuân thủ sự điều
hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập
trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình đã được thông
qua tại Đại hội.

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
1) Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết
Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội được phát:
Một (01) Thẻ biểu quyết (màu vàng), dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội:
 Bầu Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội;
 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm
2019 của Tổng Giám đốc;
 Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018;
 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 Tờ trình về về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; Thù lao Hội đồng quản trị; Quỹ
thưởng Ban điều hành;
 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
 Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện
Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX;
 Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ
Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm
soát
 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã số dự họp, số Chứng
minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
(GCNĐKDN), số cổ phần biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thiết
bị điện tại góc trên bên trái.
Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết một
(01) lần duy nhất (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến). Theo sự
điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông tán thành s giơ Thẻ
biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông không tán thành
hoặc không có ý kiến s lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.Trường hợp cổ đông giơ Thẻ biểu
quyết nhiều hơn một (01) lần thì số cổ phần biểu quyết của cổ đông được tính là không
hợp lệ.
Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ
đông được coi là không hợp lệ:
 Cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết
Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề.
 Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi
biểu quyết một vấn đề.
Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.
2) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu
dồn phiếu và tuân thủ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI
Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được quy định theo
Điều lệ Công ty.
V.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

-

-

-

-

Khi cổ đông/người đại diện của cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải
đáp và/hoặc phân công giải đáp t ng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết s
không được thảo luận lại.
Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có
bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội s tiến hành
kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường phải tuân theo Hướng
dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, người tham gia Đại hội phải
tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần sử dụng điện
thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại
hội.
Người tham gia Đại hội không hút thuốc trong hội trường; không được truyền tin ra
ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng
trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ
phần Thiết bị điện.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 01/2019/BC-TBĐ

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
& MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019
Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN
MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018
1a)
b)
-

TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2018
Thuận lợi:
Năng lực sản xuất đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng.
Tình hình xuất khẩu khả quan tại thị trường Lào và Campuchia.
Khó khăn:
Lợi thế MBA Amorphous giảm, do ngành điện dừng thực hiện dự án JCM do Nhật tài trợ.
Đầu tư mua sắm MBA phân phối cho ngành điện lực giảm mạnh trong năm 2018.
Các công ty sản xuất MBA phía Bắc (HBT, HBA, HAVEC, MBT, SANAKY, HANAKA)
thâm nhập thị trường miền Nam, thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh gay gắt.

2-

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018:
(Căn cứ theo số liệu BCTC năm 2018 đã soát xét)
Năm 2018

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

(A)

(B)

(C)

I Doanh thu thuần

So sánh tỷ lệ (%)

Kế
hoạch

Thực
hiện

Thực
hiện
năm
2017

(1)

(2)

(3)

Thực
hiện
năm 2018
với
kế hoạch
năm 2018

Thực
hiện
năm 2018
với
thực hiện
năm 2017

(4)=(2)/(1) (5)=(2)/(3)

Tỷ đồng

2.600,00 2.220,28 2.547,70

85,40

87,15

- Doanh thu thầu

Tỷ đồng

1.000,00

929,16

47,80

51,44

- Doanh thu bán lẻ

Tỷ đồng

1.200,00 1.067,00 1.099,48

88,92

97,05

- Doanh thu xuất khẩu

Tỷ đồng

150,00

162,00

103,54

108,00

156,46

- Doanh thu khác

Tỷ đồng

250,00

513,00

415,52

205,20

123,46

Tỷ đồng

410,00

301,52

410,21

73,54

73,50

III Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

328,00

238,75

321,03

72,79

74,37

IV Lao động bình quân

Người

691

673

V Thu nhập bình quân

Tr/ng/th

16,22

16,60

Trong đó:

II Lợi nhuận trước thuế

478,00

97,71

3a)
-

-

b)
-

c)
-

d)
-

-

-

e)
-

-

f)
-

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
Công tác kinh doanh, thị trường:
Năm 2018 nhu cầu mua sắm ngành điện giảm dẫn đến doanh số thầu giảm mạnh so với
cùng kỳ 2017, một số khu vực ngành điện đang có xu hướng đầu tư trạm biến áp cho chủ
đầu tư làm ảnh hưởng đến doanh số bán lẻ.
Một số đối thủ cạnh tranh đã đầu tư vào sản xuất MBA Amorphous dẫn đến lợi thế về mặt
kỹ thuật của THIBIDI không còn nữa, chủ yếu là đấu thầu về giá nên thị phần trong đấu
thầu cũng giảm mạnh.
Công tác R&D, thiết kế, công nghệ và đầu tư:
Thiết kế và chế tạo thành công các MBA tiêu chuẩn VN tiết kiệm vật tư, góp phần làm giảm
giá thành.
Chế tạo và thử nghiệm ngắn mạch thành công MBA Amorphous 560kVA tại phòng thử
nghiệm KEMA- Hà Lan.
Thiết kế và đưa vào sản xuất dãy MBA xuất khẩu Campuchia, tiết kiệm vật tư giảm giá
thành sản phẩm.
Thiết kế và chế tạo thành công MBA xuất khẩu Úc.
Đầu tư đổi mới công nghệ quấn dây cao thế hệ mới tự động lên cách điện lớp (2 máy).
Sử dụng tem chống hàng giả ứng dụng công nghệ điện tử SMS tiên tiến nhất hiện nay cho
toàn bộ sản phẩm do THIBIDI sản xuất, tem SMS được dán trong lý lịch và trực tiếp trên
sản phẩm. Áp dụng cho cả sản phẩm trong nước và xuất khẩu.
Công tác quản lý chất lượng, an toàn và PCCC:
Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả, cập nhật nâng cấp hệ thống ISO
9001:2008 phiên bản 2015.
Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật an toàn lao động luôn được chú trọng; Trang bị phương
tiện bảo hộ lao động cho người lao động theo đúng quy định; Thực hiện tốt công tác phòng
chống cháy nổ, an ninh quốc phòng; Thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị
phòng cháy chữa cháy, nâng cao nghiệp vụ an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn
cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty và thực hiện tốt công tác 5S.
Công tác kế toán tài chính:
Trong năm 2018, tình hình tài chính có biến động, cụ thể: Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng chung của thị trường, ảnh
hưởng của kế hoạch đầu tư mua sắm của các doanh nghiệp trong ngành điện.
Doanh thu hoạt động tài chính giảm do lãi của các khoản đầu tư phát sinh trong kỳ giảm so
với cùng kỳ năm trước; Chi phí tài chính tăng do dư nợ các khoản vay tại các ngân hàng
tăng cao và lãi suất biến động tăng vào các tháng cuối năm.
Tiếp tục kiểm soát tốt tình hình tài chính năm 2018. Duy trì mức độ ổn định và đủ tiềm lực,
để có thể phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, đảm
bảo báo cáo tài chính định kỳ được lập chính xác, tuân thủ công bố thông tin theo quy định.
Công tác tổ chức và quản trị doanh nghiệp:
Tiếp tục duy trì và tạo được việc làm ổn định cho người lao động; Tiền lương hàng tháng
được thanh toán đúng hạn, đúng quy định.
Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp cho người lao động; Thường xuyên tổ chức các đoàn an dưỡng; Chăm lo công tác y
tế, cấp phát thuốc cho cán bộ công nhân viên, trang bị bảo hộ lao động và tổ chức khám sức
khỏe định kỳ cho người lao động.
Phối hợp cùng các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Công ty tạo điều kiện cho
các đơn vị tổ chức đi tham quan, nghỉ mát để mọi người được nghỉ ngơi, giải trí, tạo được
sự đoàn kết gắn bó cho người lao động.
Công tác khác:
Năm 2018, Công ty duy trì, hưởng ứng các cuộc vận động của chính quyền địa phương,
thực hiện các nghĩa vụ và công tác xã hội, phối hợp cùng Ban Chấp hành Đảng ủy, tổ chức
Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty tham gia vận động người lao động đóng góp xây
dựng nhà tình thương, tặng quà cho các gia đình khó khăn địa phương (huyện Tân Phú),

Quỹ khuyến học, chăm sóc suốt đời 02 mẹ liệt sĩ và 01 bác bệnh binh tại huyện Nhơn Trạch
– Đồng Nai.

Phần II
MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019
DỰ ĐOÁN TÌNH HÌNH NĂM 2019
Năm 2019 tình hình cung cấp và phân phối điện có khả năng thiếu hụt, điều này làm ảnh
hưởng đến các nhà sản xuất thiết bị phân phối điện nói chung và THIBIDI cũng sẽ gặp
không ít khó khăn.
Với sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ sau bán hàng tốt như hiện nay, có thể sẽ không đủ
sức bù đắp cho giá bán cao hơn nhiều so với đối thủ trên thị trường, đây là sự thách thức lớn
đối với THIBIDI trong năm 2019.
Các công ty sản xuất MBA phía Bắc tiếp tục tràn vào thị trường miền Nam, đồng thời sự lớn
mạnh về mặt chất lượng và số lượng của các nhà sản xuất phía Nam là một mối đe dọa lớn
đối với THIBIDI.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần vượt khó, Công ty đã xây dựng
mục tiêu kế hoạch cho năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

1-

-

-

-

NHỮNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

2Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

(A)

(B)

(C)

I Doanh thu thuần

Thực hiện
năm 2018
(1)

Chỉ tiêu năm 2019 (*)
Tỷ lệ %
Kế hoạch
tăng (giảm)
(2)
(3)=(2)/(1)

Tỷ đồng

2.220,00

2.900,00

30,63%

- Doanh thu thầu

Tỷ đồng

478,00

1.015,00

112,34%

- Doanh thu bán lẻ

Tỷ đồng

1.067,00

1.221,00

14,43%

- Doanh thu xuất khẩu

Tỷ đồng

162,00

200,00

23,46%

- Doanh thu khác

Tỷ đồng

513,00

464,00

-9,55%

Tỷ đồng

302,38

280,50

-7,24%

Tỷ đồng

241,15

224,40

-6,95%

Trong đó:

II Lợi nhuận trước thuế
III Lợi nhuận sau thuế
(*)

3-

-

Kế hoạch 2019 bao gồm hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty con.
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN THỰC HIỆN MỤC TIÊU 2019
Tiếp tục giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm qua việc cải tiến thiết kế, tiết kiệm vật tư và
chi phí quản lý để tăng tính cạnh tranh sản phẩm trên thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt
động sản xuất kinh doanh.
Xây dựng quy chế bán hàng linh hoạt phù hợp với các đối tượng khách hàng và địa bàn khác
nhau.
Thực hiện xây dựng nhà xưởng mới tại khu công nghiệp Long Đức. Đẩy mạnh đầu tư thiết
bị hiện đại, tự động hóa quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất và giảm chi phí lao động.
Phát triển thêm sản phẩm mới đồng hành với sản phẩm hiện tại theo nhu cầu của thị trường
ngành điện.

KẾT LUẬN
Năm 2018 đã qua, với những nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, với lòng quyết tâm của toàn thể
đội ngũ CBCNV, Công ty đã vượt qua được những thử thách, cố gắng hoàn thành kế hoạch
SXKD, tiếp tục giữ vững bước tiến trưởng thành cho thương hiệu THIBIDI trên thị trường.
Bên cạnh những kết quả và chuyển biến cố gắng đó, Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó
khăn thách thức, tuy nhiên, bằng sự đồng tâm hiệp lực triển khai nhiệm vụ mới trong năm 2019,

Công ty Cổ phần Thiết bị điện sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra,
góp phần hoàn thành vào sự phát triển chung của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
(GELEX) và Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX Electric)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- GELEX, GELEX Electric (b/c),
- Chủ tịch HĐQT THIBIDI (thay b/c),
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:

/2019/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày

tháng

năm 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
1.
-

Nhân sự HĐQT năm 2018
Trong năm 2018, HĐQT Công ty có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:
+ Ngày 17/04/2018, HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kết thúc, Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua danh sách đề cử bầu thành viên
HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
gồm:
1. Ông Nguyễn Trọng Tiếu
- Chủ tịch
2. Ông Phan Ngọc Thảo
- Ủy viên – Tổng Giám đốc
3. Ông Cao Hoàng Phát
- Ủy viên – Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Nguyễn Văn Hiếu
- Ủy viên – Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Lê Chí Hòa
- Ủy viên
+ Trong đó, có 03 thành viên điều hành và 02 thành viên không tham gia điều hành.
+ Ngày 18/04/2018, HĐQT thống nhất bầu ông Ông Nguyễn Trọng Tiếu làm Chủ
tịch HĐQT Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT.

2.
-

Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2018
Trong năm 2018, thị trường tiêu thụ máy biến áp cạnh tranh khốc liệt kể cả phân khúc
thị trường ngành điện và ngoài ngành điện.
Tình hình tài chính có biến động mạnh, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
vụ giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng chung của thị trường, ảnh hưởng của
kế hoạch đầu tư mua sắm của các doanh nghiệp trong ngành điện.
Trước những khó khăn thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty
đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội Đồng cổ
đông giao, cụ thể: Doanh thu năm 2018 đạt 2.220, 28 tỷ đồng, đạt 87,15% so với số
liệu thực hiện năm 2017 là 2.547,70 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt
301,52 tỷ đồng, đạt 73,50% so với số liệu thực hiện năm 2017 là 410,21 tỷ đồng.

-

-

3.
-

-

Hoạt động của HĐQT năm 2018
Năm 2018, HĐQT đã tổ chức đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên vào tháng 04/2018 và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng
01/2019, tiến hành nhiều phiên họp, ban hành nhiều Nghị quyết theo đúng quy định
nhằm định hướng hoạt động và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy
sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. Các nội dung thường kỳ như phê duyệt
các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh định kỳ, phê duyệt các văn bản liên quan tài chính,
nhân sự, tiền lương, tổ chức Đại hội đồng cổ đông…
Ngoài ra, các Nghị quyết HĐQT năm 2018 tập trung vào việc phê duyệt kế hoạch mua
sắm vật tư, tổ chức và sắp xếp lại bộ máy làm việc, các bộ phận sản xuất của Công ty,
tạm ứng cổ tức, lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất MBA tại Khu công
1

-

-

nghiệp Long Đức, Đồng Nai để chuẩn bị cho kế hoạch di dời nhà máy sản xuất khỏi
KCN Biên Hòa 1 theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai...
Các Nghị quyết HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên
dự họp. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình trong phạm vi,
quyền hạn qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các
qui định của pháp luật.
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như kế hoạch Đại hội đồng cổ
đông thường niên đã phê duyệt.
Báo cáo về việc thực hiện nội dung Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX thực hiện
mua tới 100% cổ phần THIBIDI theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số
01/2019/NQ-ĐHCĐBT ngày 16/01/2019 của THIBIDI:
Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16 tháng 01 năm 2019, ĐHĐCĐ đã
thông qua nội dung Tờ trình về việc cho phép Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX
(GELEX Electric) mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu THI với mục tiêu sở hữu đến
mức tối đa 100% tổng vốn điều lệ thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa
thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)
mà không thông qua thủ tục chào mua công khai và giao Hội đồng quản trị thực hiện.
Hiện nay, Hội đồng quản trị vẫn đang tiến hành triển khai thực hiện theo nội dung đã
được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua nêu trên. Đến thời điểm hiện tại,
Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và thực hiện
mua, hiện vẫn chưa mua thêm được cổ phần THIBIDI nào.
Theo đề nghị của Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX, Hội đồng quản trị kiến nghị
tiếp tục thực hiện nội dung GELEX Electric mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu THI
đến mức tối đa 100% tổng vốn điều lệ mà không thông qua thủ tục chào mua công
khai theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/NQ-ĐHCĐBT
ngày 16/01/2019 của THIBIDI nêu trên.

4. Kết quả đạt được năm 2018
4.1 Công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành
Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản
lý trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, triển khai
các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động SXKD của
Công ty, đảm bảo phù hợp với các qui định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổ chức và
hoạt động của Công ty.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu và
triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT một cách nghiêm túc và đầy đủ.
4.2 Công tác đầu tư
Hiện nay, tính đến ngày 31/12/2018, THIBIDI có 01 công ty con, 01 công ty liên kết.
Tại ngày 31/12/2018, Công ty sở hữu 51% vốn chủ sở hữu và 51% quyền biểu quyết
trong công ty con này. Tại ngày 31/12/2018, Công ty sở hữu 24,95% vốn chủ sở hữu
và 24,95% quyền biểu quyết trong công ty liên kết này.
Bên cạnh đó, HĐQT Công ty chủ trương tập trung nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực
sản xuất, thiết bị và chuẩn bị di dời nhà máy. THIBIDI đã hoàn tất các thủ tục thuê đất
tại Khu công nghiệp Long Đức - Xã Long Đức - Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai
với diện tích đất thuê là 70.770,8 m2 và đã đưa ra các phương án thiết kế chi tiết văn
phòng, nhà xưởng sản xuất mới.
4.3 Công tác tăng vốn
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HĐQT nhất trí phê duyệt phương án phát hành 5.500 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100
triệu đồng, tăng qui mô vốn hoạt động theo Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT
ngày 30/01/2019 và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua theo
Nghị quyết Đại số 01/2018/NQ-ĐHCĐBT ngày 16/01/2019.
Ngày 01/03/2019, hoàn thành việc phát hành trái phiếu riêng lẻ. Kết quả:
+ Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 5.500 trái phiếu;
+ Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 550 tỷ đồng;
+ Kỳ hạn: 03 năm;
+ Mệnh giá: 100 triệu đồng;
+ Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm
bằng tài sản, không kèm chứng quyền;
+ Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành và duy trì dưới hình thức bút toán
ghi sổ;
+ Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: (a) Lãi Suất áp dụng cho 03 tháng đầu tiên
kể từ Ngày Phát Hành là: 10.5 %/năm; (b) Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Điều Chỉnh
Lãi Suất đầu tiên và 02 (hai) Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất liền sau Kỳ Điều Chỉnh Lãi
Suất đầu tiên được xác định bằng (=) tổng của (i) 3.5%/năm và (ii) Lãi Suất Tham
Chiếu của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó, tối đa không vượt quá 10.5%/năm; (c) Lãi
Suất áp dụng cho các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo sau 03 (ba) Kỳ Điều
Chỉnh Lãi Suất được nêu tại mục b Điều này được xác định bằng (=) tổng của (i)
3,5%/năm và (ii) Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó;
+ Các tổ chức tham gia đợt phát hành: Bao gồm Tổ chức tư vấn và Đại lý phát hành
trái phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán IB, Đại lý quản lý tài sản bảo đảm:
Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Đại lý Trái phiếu: Ngân hàng TMCP Tiên Phong
4.4 Công tác quản lý cổ đông
Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng
khoán Việt Nam (VSD) ngày 28 tháng 12 năm 2018, Công ty có 482 cổ đông. Trong
đó có 02 cổ đông lớn, bao gồm 01 tổ chức là Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX
nắm giữ 34.546.969 cổ phần, tương đương 70,79% vốn điều lệ và 01 cá nhân là Bà
Nguyễn Thị Bích Ngọc nắm giữ 2.911.484 cổ phần, tương đương 5,97% vốn điều lệ.
Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật và Điều
lệ của Công ty.
-

5.
-

-

-

Kết luận
Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý cổ đông, sự hỗ trợ
tích cực của BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã giúp HĐQT
hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Mục tiêu năm 2019 của THIBIDI là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, ổn định trong
hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tổng doanh thu đạt 2.400 tỷ đồng, lợi nhuận
trước thuế đạt 260 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 25%.
Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT xác định một số giải pháp chính như sau:
+ Chỉ đạo việc triển khai đầu tư giai đoạn đầu tại Khu công nghiệp Long Đức đảm
bảo đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả và tuân thủ qui định pháp luật liên quan về
quản lý đầu tư xây dựng..
+ Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đảm bảo nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
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Tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý và trong hoạt động
sản xuất kinh doanh.
+ Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế cho các mặt hoạt động
của Công ty.
Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và
thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn./.
+

-

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- Đăng tải website Cty;
- HĐQT TCT (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiếu
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/THIBIDI-BKS

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Căn cứ:
-

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014;
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young
Việt Nam;
Thực tế hoạt động năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018. Ban Kiểm soát báo
cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty
trong năm 2018 như sau:
I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
Trong năm 2018, Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu Ban kiểm soát
mới nhiệm kỳ (2018-2023) gồm 03 thành viên:
1- Bà Trần Thị Thu

- Trưởng ban Kiểm soát

2- Bà Võ Thị Lan Anh

- Thành viên

3- Ông Trần Hoàng Nguyên - Thành viên.
Ban Kiểm soát thực hiện chức trách nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ hoạt động của
Công ty.
Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật,
nội quy của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng
quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2018, cụ thể:
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội
đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 theo các quy định của pháp luật
và của Công ty.;
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty;
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- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý
của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài
chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy
định của pháp luật..
Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ được HĐQT, Ban
điều hành, các đơn vị chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện
nhiệm vụ của mình. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên
quan đến hoạt động của Công ty.
Năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về
tình hình hoạt động của Công ty.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
1. Đánh giá công tác quản lý, điều hành:
1.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành họp các phiên họp định kỳ và đột xuất cần thiết
liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kịp thời chỉ đạo điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng quy định, kịp thời, phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với các quy định
của pháp luật, đã được quy định tại Điều lệ Công ty. Căn cứ các Nghị quyết đã ban hành,
HĐQT thực hiện việc Giám sát, đánh giá Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018, mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức nhân sự năm
2018;
1.2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ)
-Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản
lý trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, triển khai các Nghị
quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đảm
bảo phù hợp với các qui định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của
Công ty.
-Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu và triển
khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT một cách nghiêm túc và đầy đủ.
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- Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đúng nguyên tắc và mang lại hiệu quả cao trong hoạt
động sản xuất kinh doanh. Điều này được ghi nhận rõ ràng qua Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh năm 2018.
2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, BTGĐ
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động
kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của
mình. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt
động của Hội đồng quản trị và Công ty.
3. Thẩm định báo cáo tài chính
Ban kiểm soát đã kiểm tra việc tuân thủ Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành
trong việc lập Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày 31/12/2018.
Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã
được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình
hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
của Công ty, như sau:
3.1

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2018
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu

1 Doanh thu thuần
2 Tổng lợi nhuận trước thuế

Kế hoạch

Thực hiện

So sánh
TH/KH

2.600.000.000.000

2.220.285.884.992

85,40%

410.000.000.000

301.525.507.637

73,54%

3 Tổng lợi nhuận sau thuế

238.756.123.438

So với kế hoạch, doanh thu thực hiện năm 2018 không đạt chủ yếu từ lý do khách quan
của thị trường.
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Tóm tắt tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2018:
Chỉ tiêu

Số cuối kỳ (31/12/2018)

TÀI SẢN NGẮN HẠN

968.901.966.296

Tiền và các khoản tương đương tiền

93.174.513.564

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

-

Các khoản phải thu ngắn hạn

226.475.400.865

Hàng tồn kho

649.252.051.867

Tài sản ngắn hạn khác

-

TÀI SẢN DÀI HẠN

1.121.167.039.893

Các khoản phải thu dài hạn

611.462.620

Tài sản cố định

84.639.924.854

Tài sản dở dang dài hạn

4.541.813.585

Đầu tư tài chính dài hạn

896.217.450.315

Tài sản dài hạn khác

135.156.388.519

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.090.069.006.189

NỢ PHẢI TRẢ

963.766.181.489

Nợ ngắn hạn

963.766.181.489

Nợ dài hạn

-

VỐN CHỦ SỞ HỮU

1.126.302.824.700

Vốn chủ sở hữu

1.126.302.824.700

Nguồn kinh phí, quỹ khác

-

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.090.069.006.189

4. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng đã
rất cố gắng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết
của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
Đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện tìm kiếm,
đấu thầu các công trình ở phân khúc thị trường có vốn đầu tư tư nhân, Nhà đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam để phát triển thị phần trong phân khúc thị trường này
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Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã được thực hiện trong năm
2018.
Ban kiểm soát kính trình trước Đại hội xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Lưu Công ty.

TRẦN THỊ THU
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày

tháng

năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ điểm b khoản 1 điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện quy định quyền
và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán hàng
năm;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán,
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Báo cáo tài chính năm 2018 đã
kiểm toán (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/2019/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày

tháng

năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán,
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:
Đvt: đồng
CHỈ TIÊU

STT
I

Đề nghị duyệt
phương án
phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối

434.995.424.234

Trong đó:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018

238.756.123.438

- Lợi nhuận tích lũy còn lại

196.239.300.796

II

Phân phối lợi nhuận năm 2018

117.162.638.703

1

- Chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng)
(Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 15% theo Nghị quyết
HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 07/03/2019)

110.000.000.000

2

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%/ LN sau thuế)

3

- Quỹ thưởng ban điều hành (không đạt lợi nhuận kế hoạch 2018)

III

7.162.638.703

Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2019

0
317.832.785.531

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/2019/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày

tháng

năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc chỉ tiêu kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2019;
Thù lao HĐQT và Quỹ thưởng Ban điều hành
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện,
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2019 như sau:
Đvt: đồng

1

Kế hoạch
năm 2019

CHỈ TIÊU

STT

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
- Tổng doanh thu

2.900.000.000.000

(Trong đó: Doanh thu từ hợp nhất công ty con)

500.000.000.000

- Lợi nhuận trước thuế TNDN

280.500.000.000

(Trong đó: Lợi nhuận từ hợp nhất công ty con)

20.500.000.000

- Chi trả cổ tức (%)
2

25%

Kinh phí Hội đồng quản trị, Ban điều hành
- Thù lao HĐQT và BKS

960.000.000
20% giá trị tăng thêm
LN sau thuế hợp nhất
so với kế hoạch

- Quỹ thưởng Ban điều hành
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày

tháng

năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện,
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện trình Đại hội đồng cổ đông về việc
lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công
ty như sau:
1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài
chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề
nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm
toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán
do Công ty yêu cầu.
2. Đề xuất:
Để công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 được thuận lợi, kính trình Đại
hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một (01) trong ba (03) đơn vị
kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên như sau:
2.1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
2.2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2.3) Công ty TNHH KPMG;
Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày

tháng

năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thiết bị điện
với Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)
và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn và nâng cao hiệu quả quản lý
dòng tiền, hiệu quả đầu tư,
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, liên kết sức mạnh từ các công ty
trong hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị
điện (“Công ty”) xin kính trình:
1) Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong giai
đoạn từ ngày 01/01/2019 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020, chi tiết như sau:
Các hợp đồng, giao dịch giữa Công yy với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt
Nam (GELEX) và các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với các Công ty thành viên
trong hệ thống GELEX trong lĩnh vực mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa,
chứng khoán, vay và cho vay có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công
ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm xác lập từng hợp đồng, giao
dịch tương ứng.
Nội dung nêu tại Mục này không bao gồm các hợp đồng, giao dịch không được phép
xác lập, thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.
2) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển
khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu tại Mục 1 trên đảm bảo tuân thủ đúng
quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày

tháng

năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị
công ty; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh
nghiệp 2014”);
Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với
công ty đại chúng (“NĐ 71”);
Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của NĐ 71;
Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ;
Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện (“Công ty”) kính trình Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua các nội dung sau:
I.

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134
Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

Nội dung thay đổi
Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng
quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng
Giám đốc.
Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ
đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội
đồng quản trị theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.
1)
-

2)
-

-

Căn cứ pháp lý và lý do thay đổi
Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định công ty cổ phần được
quyền lựa chọn mô hình hoạt động có Ban kiểm soát hoặc không có Ban kiểm soát.
Trường hợp công ty cổ phần lựa chọn mô hình không có Ban kiểm soát thì phải có
Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Quy định này nhằm phù hợp với
thông lệ quốc tế cũng như thực tế đa dạng về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam
hiện nay.
Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ quy định công ty niêm yết phải thực
hiện công tác kiểm toán nội bộ, theo đó công ty có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc
lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ hoặc chỉ

định cá nhân/bộ phận có chuyên môn tại công ty để thực hiện công tác kiểm toán
nội bộ.
Như vậy, việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục 1
trên là nhằm hoàn thiện công tác quản trị điều hành và hoạt động kiểm soát, kiểm toán
nội bộ của Công ty, đồng thời đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành
cũng như tiệm cận với thông lệ và xu hướng quốc tế về quản trị doanh nghiệp.
II.
-

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại
Mục I trên cũng như sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác phù hợp với các tờ trình
được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua và quy định pháp luật hiện
hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế
nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Phụ lục 01 và
Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.

-

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các
thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội
bộ về quản trị công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu
cầu) và công bố thông tin.
Bản Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể
từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

-

III. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại
Mục I trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các
Ông/Bà có tên sau:
1)

Bà Trần Thị Thu – Trưởng Ban kiểm soát;

2)

Bà Võ Thị Lan Anh – Thành viên Ban kiểm soát;

3)

Ông Trần Hoàng Nguyên – Thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRỌNG TIẾU

PHỤ LỤC 01
V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

STT

Điều khoản

Nội dung hiện hành

Đề xuất chỉnh sửa

Lí do đề xuất sửa đổi,
bổ sung

1

Điều 11

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Như nêu tại Mục I của Tờ
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát trình này
Công ty bao gồm:
của Công ty bao gồm:
1. Đại hội đồng cổ đông;
1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
3. Tổng giám đốc.
4. Tổng giám đốc.

2

Điểm h Khoản 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường
Điều 15
thông qua quyết định về các vấn đề sau:
h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát
hành đối với mỗi loại cổ phần;

Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất
thường thông qua quyết định về các vấn đề
sau:
h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được
phát hành đối với mỗi loại cổ phần; phương án
phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án
phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền

Bổ sung theo Điều 14.2
Nghị định 163/2018/NĐ-CP
về phát hành trái phiếu
doanh nghiệp.

3

Khoản 1 Điều Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05)
26
người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với
số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của Hội đồng
quản trị là năm (05) năm. Trường hợp tất cả thành
viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì
các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng
quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu
thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có
thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm
(05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng
quản trị không quá năm (05) năm và có thể
được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị
cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó
tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho
đến khi có thành viên mới được bầu thay thế
và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ
thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc

Điều 150 Luật Doanh
nghiệp 2014 không còn quy
định về nhiệm kỳ của Hội
đồng quản trị mà quy định
về nhiệm kỳ của từng thành
viên Hội đồng quản trị.

STT

Điều khoản

Đề xuất chỉnh sửa

Nội dung hiện hành

Lí do đề xuất sửa đổi,
bổ sung

viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành
kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành
của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.
viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công
việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần gần nhất.
4

Điểm c Khoản 3 3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản Đề xuất bỏ điểm c tại Khoản 3
Điều 27
trị phê chuẩn:
c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149
Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại
Khoản 2 Điều 135 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 162
Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông
phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực
hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công
ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu
tóm công ty và liên doanh);

Điều 27 này quy định về
nhiệm vụ và quyền hạn của
HĐQT, trong đó Khoản 2
quy định về các vấn đề
thuộc thẩm quyền của
HĐQT và Khoản 3 chọn lọc
ra những vấn đề phải do
HĐQT phê chuẩn. Những
nội dung còn lại không nêu
tại Khoản 3 sẽ không bắt
buộc HĐQT phải phê chuẩn
mà được phân quyền cho
cấp dưới.
Do đó nhằm tạo điều kiện
cho việc ra các quyết định
được kịp thời, hiệu quả: đề
xuất bỏ điểm c tại Khoản 3
này để HĐQT có cơ chế
phân quyền cho Chủ tich
HĐQT/TGĐ quyết định.

5

Điều 36 đến hết Điều 36 đến hết Điều 38 quy định về Ban kiểm soát
Điều 38

Do không còn Ban kiểm
soát trong cơ cấu tổ chức
quản lý của Công ty như đề
xuất nêu tại Mục I của Tờ

Bỏ

STT

Điều khoản

Nội dung hiện hành

Đề xuất chỉnh sửa

Lí do đề xuất sửa đổi,
bổ sung
trình

6

Điều 39 đến hết Trách nhiệm của thành biên Hội đồng quản trị, kiểm Trách nhiệm của thành biên Hội đồng quản trị, Do không còn Ban kiểm
Điều 41
soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác
Tổng giám đốc và người điều hành khác
soát trong cơ cấu tổ chức
quản lý của Công ty như đề
xuất nêu tại Mục I của Tờ
trình

7

Các nội dung - Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát tại Điều lệ.
khác
- Điều chỉnh lại tham chiếu các Điều khoản do bãi bỏ Điều 36 đến hết Điều 38.
- Các chỉnh sửa nhỏ khác tại dự thảo Điều lệ sửa đổi.

PHỤ LỤC 02
V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY

STT

Điều khoản

Đề xuất chỉnh sửa

Nội dung hiện hành

1

Điều 23 đến hết Điều 23 đến hết Điều 28 quy định về các Bỏ
Điều 28
nội dung liên quan đến đề cử, ứng cử,
bầu, bãi nhiệm và miễn nhiệm Kiểm soát
viên

2

Bổ sung Điều 24,
Điều 25, Điều 26

Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
Do không còn Ban kiểm soát trong
cơ cấu tổ chức quản lý của Công
ty như đề xuất nêu tại Mục I của
Tờ trình

CHƯƠNG IV
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Điều 24. Cơ cấu, thành phần và tiêu
chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội
bộ
1. Ban kiểm toán nội bộ bao gồm từ 03
đến 05 thành viên do Hội đồng quản
trị bổ nhiệm, bao gồm Trưởng Ban
kiểm toán nội bộ và các thành viên
của Ban kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên cụ thể do Hội đồng quản trị
quyết định.
2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm
toán nội bộ
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ phải
có các tiêu chuẩn sau đây:
a) Có bằng đại học trở lên các chuyên
ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán,

Thông tư 95/2017/TT-BTC
hướng dẫn một số điều của NĐ
71 quy định trường hợp công
ty tổ chức theo mô hình nêu tại
Điểm b Khoản 1 Điều 134
Luật Doanh nghiệp thì Quy chế
nội bộ về quản trị công ty có
nội dung quy định về Ban kiểm
toán nội bộ.
Các quy định tại Chương này
được bổ sung phù hợp với
Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy
định về kiểm toán nội bộ.

STT

Điều khoản

Nội dung hiện hành

Đề xuất chỉnh sửa
có kiến thức đầy đủ và luôn được cập
nhật về các lĩnh vực được giao thực
hiện kiểm toán nội bộ.
b) Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm
việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc
từ 03 năm trở lên làm việc tại Công ty
đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên
làm kiểm toán, kế toán.
c) Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp
luật và hoạt động của Công ty; có khả
năng thu thập, phân tích, đánh giá và
tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ
năng về kiểm toán nội bộ.
d) Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở
lên do sai phạm trong quản lý kinh tế,
tài chính, kế toán hoặc không đang
trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.
e) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của
pháp luật, quy định nội bộ của Công
ty.
Điều 25. Quyền và nhiệm vụ, trách
nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ
1. Quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ
a) Tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình
nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm
toán nội bộ; được tiếp cận, phỏng vấn
tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty
về các vấn đề liên quan đến nội dung
kiểm toán.

Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung

STT

Điều khoản

Nội dung hiện hành

Đề xuất chỉnh sửa
b) Nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp
của Hội đồng quản trị và các bộ phận
chức năng khác có liên quan đến công
việc của kiểm toán nội bộ.
c) Tham dự các cuộc họp nội bộ theo
quy định của pháp luật hoặc theo quy
định tại Điều lệ, quy định nội bộ của
Công ty.
d) Giám sát, đánh giá và theo dõi các
hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn
thiện của bộ phận đối với các vấn đề
mà Ban kiểm toán nội bộ đã ghi nhận
và có khuyến nghị.
e) Được bảo vệ an toàn trước hành động
bất hợp tác của bộ phận được kiểm
toán.
f) Được đào tạo để nâng cao năng lực
cho nhân sự trong Ban kiểm toán nội
bộ.
g) Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch
kiểm toán đã được phê duyệt.
h) Các quyền hạn khác theo quy định của
pháp luật và các quy định, quy chế nội
bộ khác của Công ty.
2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban
kiểm toán nội bộ
a) Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm
toán nội bộ trình cấp có thẩm quyền
của Công ty xem xét, phê duyệt.

Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung

STT

Điều khoản

Nội dung hiện hành

Đề xuất chỉnh sửa
b) Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng
năm trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt và thực hiện hoạt động kiểm
toán nội bộ theo kế hoạch được phê
duyệt.
c) Thực hiện các chính sách, quy trình và
thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê
duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu
quả.
d) Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu
cầu của Hội đồng quản trị.
e) Kiến nghị các biện pháp sửa chữa,
khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp
nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội
bộ.
f) Lập báo cáo kiểm toán nội bộ.
g) Thông báo và gửi kịp thời kết quả
kiểm toán nội bộ theo quy định.
h) Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn
thiện phương pháp kiểm toán nội bộ
và phạm vi hoạt động của kiểm toán
nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự
phát triển của Công ty.
i) Tư vấn cho Công ty trong việc lựa
chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm
toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu
quả.
j) Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ

Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
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Đề xuất chỉnh sửa
khi có yêu cầu để Hội đồng quản trị
xem xét, quyết định dự toán ngân
sách, phân bổ và giao dự toán ngân
sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài
chính, báo cáo quản trị.
k) Duy trì việc trao đổi thường xuyên với
tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty
nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội
đồng quản trị giao hoặc theo quy định
của pháp luật.
m) Bảo mật tài liệu, thông tin của Công
ty, của bộ phận được kiểm toán theo
quy định của pháp luật và của Công
ty.
n) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản
trị Công ty về kết quả công việc kiểm
toán nội bộ, về những đánh giá, kết
luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo
cáo kiểm toán nội bộ.
o) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả
thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán
nội bộ của các bộ phận.
p) Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng
cao và đảm bảo năng lực chuyên môn
cho thành viên Ban kiểm toán nội bộ.
Điều 26. Cuộc họp của Ban kiểm toán
nội bộ
1. Ban kiểm toán nội bộ họp định kỳ mỗi

Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
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Điều khoản

Đề xuất chỉnh sửa

Nội dung hiện hành

2.

3.
4.

5.

6.

7.

quý một lần và cuộc họp định kỳ của
Ban kiểm toán nội bộ diễn ra trước
cuộc họp định kỳ quý của Hội đồng
quản trị để thống nhất về các nội dung
cần báo cáo Hội đồng quản trị.
Ngoài họp định kỳ, Ban kiểm toán nội
bộ họp đột xuất theo yêu cầu của bất
kỳ thành viên nào của Ban hoặc theo
yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản
trị, Tổng Giám đốc.
Thành phần tối thiểu của một cuộc
họp là 2/3 thành viên.
Các vấn đề tại cuộc họp được thông
qua khi có đa số thành viên của Ban
kiểm toán nội bộ tán thành. Trường
hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau
thì biểu quyết bên có ý kiến của
Trưởng Ban là ý kiến quyết định.
Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ
có thể có khách mời, tùy theo nhu cầu
và nội dung cuộc họp. Các khách mời
này có quyền phát biểu ý kiến nhưng
không có quyền biểu quyết.
Ngoài họp trực tiếp, Ban kiểm toán
nội bộ có thể họp dưới các hình thức
khác.
Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội
bộ phải được ghi nhận bằng biên bản
và kết quả cuộc họp được chuyển đến

Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
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Nội dung hiện hành

Đề xuất chỉnh sửa
các đơn vị, cá nhân có liên quan để
thực hiện.

3

Các nội dung khác

-

Sửa đổi, bãi bỏ các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát tại Quy chế.
Điều chỉnh lại tham chiếu các Điều khoản.
Các chỉnh sửa nhỏ khác tại dự thảo Quy chế sửa đổi.

Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Số: 07/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày

tháng

năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;
Ngày 07 tháng 03 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết Bị Điện đã
nhận được đơn của Ông NGUYỄN TRỌNG TIẾU, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần
Thiết bị điện đề ngày 07 tháng 3 năm 2019, xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, không
tham gia HĐQT của Công ty cổ phần Thiết bị điện kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019.
Ngày 26/03/2019, HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện nhận được Đơn từ nhiệm
không tham gia HĐQT của ông CAO HOÀNG PHÁT, Phó Tổng Giám đốc Công ty kể
từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
Ngày 26/03/2019, HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện nhận được Đơn từ nhiệm
không tham gia HĐQT của ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Phó Tổng Giám đốc Công ty kể
từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
Ngày 26/03/2019, HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện nhận được Đơn từ nhiệm
không tham gia HĐQT của ông LÊ CHÍ HÒA kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2019.
Theo Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện, để đảm bảo tuân thủ số lượng thành
viên HĐQT theo qui định, Hội đồng quản trị công ty đã gửi Thông báo số ........ ngày
28/03/2019 đến các cổ đông công ty về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thay thế cho thành viên xin từ nhiệm.
Tính đến thời điểm 12h00’ ngày 09/04/2019, Công ty cổ phần Thiết bị điện đã nhận được
...... hồ sơ đề cử, ứng cử các ứng viên hợp lệ như sau:

Ông/Bà .................................... (thông tin của Ông/Bà .................................. được
công bố trên website của Công ty cổ phần Thiết bị điện).

Ông/Bà .................................... (thông tin của Ông/Bà .................................. được
công bố trên website của Công ty cổ phần Thiết bị điện).
Trên cơ sở các lý do và thực tế nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2019 xem xét phê duyệt các nội dung sau:
1)
2)

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông NGUYỄN
TRỌNG TIẾU do có đơn từ nhiệm.
Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông CAO HOÀNG
PHÁT do có đơn từ nhiệm.

3)

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông NGUYỄN VĂN
HIẾU do có đơn từ nhiệm.

4)

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông LÊ CHÍ HÒA do
có đơn từ nhiệm.
Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trên cơ sở danh sách ứng viên được đề
cử, ứng cử hợp lệ. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là 05 năm kể từ
ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bầu.

5)

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRỌNG TIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 (Đại hội) Công ty cổ phần Thiết bị điện (“Công ty”) được tiến hành
theo những quy định sau đây:
Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng
Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20192024 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
Điều 2. Quy định chung
1)

Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty
giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2)

Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ
đông;
- Cùng Chủ toạ phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên
cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết
định.

3)

Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân
chủ công bằng;
- Số lượng thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị tuân theo theo quy định của
pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty.
- Việc bầu cử thêm thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn
phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ
phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu thêm của HĐQT. Cổ đông có
quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng
cử viên HĐQT.

4)

Tiêu chuẩn ứng cử viên
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý
doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp;

5)

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và
không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công
ty.

Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng
cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và
quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm
nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân
của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm
bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.
Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ
số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định đề cử bổ sung ứng
viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của
thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử
này.

6)

Phiếu bầu cử
- Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại
toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho
Ban Kiểm phiếu.
- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu hồng, do Công ty phát hành, ghi mã số
cổ đông/mã số dự họp, tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký doanh nghiệp, số cổ phần biểu quyết, tổng số
phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT và có đóng dấu
treo của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại góc trên bên trái.

7)

Cách thức ghi Phiếu bầu cử
- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa bằng số lượng ứng viên yêu cầu bầu bổ sung.
Cổ đông/đại diện của cổ đông ghi cụ thể số lượng quyền bầu vào phần ghi “Số
quyền bầu” tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số quyền bầu mà cổ đông/người đại diện của cổ đông bầu cho các ứng cử
viên bầu bổ sung thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số quyền bầu
mà cổ đông đó sở hữu (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử).
- Nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông không bầu ứng cử viên nào thì để
trống phần ghi “Số quyền bầu” của ứng cử viên đó.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử
trước khi bỏ vào thùng phiếu.
Ví dụ
- Cổ đông Nguyễn Văn X sở hữu 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy,
cổ đông X có tổng số quyền bầu là [10.000 x Y] quyền (Y: Số thành viên
HĐQT bầu bổ sung).
- Cách ghi Phiếu bầu cử như sau: Cổ đông X phải xác định tên Y ứng cử viên
bầu bổ sung trên phiếu bầu. Cổ đông X phân bổ số quyền bầu của mình, chia

cho Y ứng cử viên. Việc phân bổ số quyền bầu của cổ đông X có thể chia đều
hay không đều tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông X với từng ứng cử viên
trong số Y ứng vử viên bầu cử bổ sung.
8)

Cách thức bầu cử
- Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc
Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/người đại diện của cổ đông cuối cùng
bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau ba mươi (30) phút kể từ thời điểm Chủ tọa
hoặc Ban Kiểm phiếu bắt đầu tuyên bố thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời
điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử
thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa
hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu
bầu cử đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu cử thành viên HĐQT mới nhằm đảm bảo
quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử cũ gửi lại Chủ
tọa Đại hội.

9)

Phiếu bầu cử không hợp lệ
- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc
tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu
bầu do cổ đông sở hữu (được Công ty in sẵn trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu cử bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định tại Điều 2.3 Quy
chế này;
- Phiếu bầu cử ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu
bầu tại Điều 2.7 Quy chế này.
- Phiếu bầu cử gạch xoá tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

10)

Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ
và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông.
Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước
khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số
phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên
Phiếu bầu cử.

11)

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết
quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải
được niêm phong và giao lại cho Chủ toạ phiên họp.

12)

Cách xác định người trúng cử
- Người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống
dưới;
- Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất thì Đại hội
đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó. Để tránh nhầm

lẫn, Ban kiểm phiếu sẽ phát Phiếu bầu cử mới với màu khác với màu Phiếu bầu
cử lần một để cổ đông/người đại diện của cổ đông dễ phân biệt.
13)

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ
Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có
quyền chất vấn. Chủ toạ phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và
làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội
đồng cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
1)

Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết
của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2)

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy
chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Số: 01/2019/NQ-ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản
hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ Biên bản số 01/2019/BB-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 12 tháng 04 năm 2019,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua các nội dung các báo cáo:
1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019;
2. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018;
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
Điều 2:

hông qua hư ng án h n hối ợi nhuận năm 2018 của Công ty như sau:
Đvt: đồng
Stt
I

Chỉ tiêu
Lợi nhuận chưa phân phối

Phương án
phân phối
434.995.424.234

rong đó:

II

- Lợi nhuận sau thuế NDN năm 2018

238.756.123.438

- Lợi nhuận tích ũy còn ại

196.239.300.796

Phân phối lợi nhuận năm 2018

117.162.638.703

Chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng)
1

(Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 15% theo Nghị quyết
HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 07/03/2019)

2

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%/ LN sau thuế)

3

Quỹ thưởng ban điều hành (không đạt lợi nhuận kế hoạch
2018)

III Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2019

110.000.000.000
7.162.638.703
0
317.832.785.531

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, thù lao Hội đồng quản trị và Quỹ
thưởng Ban điều hành năm 2019 như sau:
Đvt: đồng

1

Kế hoạch
Năm 2019

Chỉ tiêu

STT

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
- Tổng doanh thu

2.900.000.000.000

(Trong đó: Doanh thu từ hợp nhất công ty con)

500.000.000.000

- Lợi nhuận trước thuế TNDN

280.500.000.000

(Trong đó: Lợi nhuận từ hợp nhất công ty con)

20.500.000.000

- Chi trả cổ tức (%)
2

25%

Kinh phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
Ban điều hành
-

hù ao HĐQ và BKS

960.000.000

- Quỹ thưởng Ban điều hành

20% giá trị tăng thêm
LN sau thuế
so với kế hoạch

Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 03 Công ty kiểm
toán làm Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2019 như sau:
-

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

-

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, hường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

-

Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, hường Bến Nghé, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợ đồng, giao dịch với Tổng Công ty cổ phần
Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.
Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi c cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi bổ sung
Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm
soát
Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
Điều 8: Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức
triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.
Nơi nhận:
- HĐQ , BKS;
- CBTT;
- Lưu V .
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Nguyễn Trọng Tiếu

