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CÔNG TY CỔ PHẦN 
GANG THÉP HÀ NỘI 

 

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

                                   
Số:         /2020/BB-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày    tháng 04 năm 2020. 

 

DỰ THẢO  

 
BIÊN BẢN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI 

 
I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY: 

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội. 
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội, Việt Nam 
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số số 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 

phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 11 năm 2013. Đăng ký thay đổi lần thứ 9 
ngày 20 tháng 11 năm 2019. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI: 

1. Thời gian: 08h30, ngày  25/04/2020. 

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty 

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 45 cổ đông, đại diện cho 
số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 5.000.000 cổ phần. 

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020: 

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Đinh Thị Mai - Trưởng Ban kiểm tra 
tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: 
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.000.000 cổ phần.  
- Cổ đông mời tham dự gồm: Cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Hà 

Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2020. 
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự 

đại hội là 50 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy 
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quyền là 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội. 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 
Gang thép Hà Nội, Đại hội cổ đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện 
tiến hành. 

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội: 
 Đoàn Chủ tịch gồm: 

- Ông Nguyễn Mậu Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty  - Chủ tọa Đại hội. 
- Ông Nguyễn Văn Quân  – Thành viên HĐQT Công ty; 

 Thư ký đại hội:  
- Bà Nguyễn Thị Hà Hưng – Thư ký đại hội 
Thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông 
qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu:  
- Bà Đinh Thị Mai  – Trưởng Ban 
- Bà Hoàng Thị Quế Anh  – Ủy viên 
Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 
100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 

4. Bà Nguyễn Thị Hà Hưng – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang 
thép Hà Nội. 
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất 
thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 
Ông Nguyễn Mậu Hoàng: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể: 
Nội dung 1: Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2020. 
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 
Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. 
Nội dung 4: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 
Nội dung 5: Về việc phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 
và kế hoạch năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 
năm 2020. 
Nội dung 6: Về việc thông qua toàn văn Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần 
Gang thép Hà Nội. 
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Nội dung 7: Về việc thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty 
Cổ phần Gang thép Hà Nội. 
Nội dung 8: Về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gang 
thép Hà Nội trên sàn giao dịch cho chứng khoán Hà Nội (HNX). 
Nội dung 9: Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác 
thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. 
Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
Nội dung 11: Thông qua Bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà 
Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY 

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mậu Hoàng – Chủ tọa Đại hội trình bày các báo 
cáo và tờ trình sau: 

- Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2020; 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - 

Tư vấn Đất Việt; 
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 
- Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 

2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 
- Về việc thông qua toàn văn Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Gang thép 

Hà Nội. 
- Về việc thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Gang 

thép Hà Nội. 
- Về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội trên 

sàn giao dịch cho chứng khoán Hà Nội (HNX). 
- Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm 

quyền ĐHĐCĐ. 
- Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 
- Bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận 
về nội dung các tờ trình và các vấn đề khác đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã 
thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác. 
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VII. BIỂU QUYẾT 

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h00: 
Tổng số Phiếu phát ra: 45 phiếu, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu 
quyết.  

Tổng số Phiếu thu về: 45 phiếu, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu 
quyết. 

Trong đó:  - Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có 
quyền biểu quyết 

- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền 
biểu quyết 

 Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau: 
1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau: 
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019: 

Đơn vị: VNĐ 

TT Nội dung Thực hiện năm 
2018 

Thực hiện năm 
2019 % Tăng/giảm 

1 Vốn điều lệ   10.000.000.000   50.000.000.000 400,00% 

2 Doanh thu thuần   217.291.781.540   246.963.656.650 13,66% 

3 Lợi nhuận sau 
thuế 

  64.618.447   3.138.510.728 4.756,99% 

4 Cổ tức - - - 

 
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020: 

Đơn vị: VNĐ 
TT Chỉ tiêu Thực hiện 2019 Kế hoạch 2020 % Tăng/giảm 
1 Vốn điều lệ    50.000.000.000 50.000.000.000 0,00% 

2 Doanh thu thuần   
246.963.656.650 

250.000.000.000 
(*) 

1,23% 

3 Lợi nhuận sau thuế   3.138.510.728 3.400.000.000 8,33% 

4 Cổ tức - - - 

(*) Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến DT 
của công ty trong quý I và quý II năm 2020 nên Công ty lên kế hoạch doanh thu 
năm 2020 ở mức thận trọng là 250 tỷ đồng. 
100%  Đồng ý   0 % Không đồng ý                   0% Không có ý kiến 
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2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 
100% Đồng ý   0 % Không đồng ý                   0% Không có ý kiến 

3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 
2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. 
100% Đồng ý   0 % Không đồng ý                   0% Không có ý kiến 

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 
100% Đồng ý   0 % Không đồng ý                   0% Không có ý kiến 

5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 và kế 
hoạch năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 
2020. 
100% Đồng ý   0 % Không đồng ý                   0% Không có ý kiến 

6. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội. 
100% Đồng ý   0 % Không đồng ý                   0% Không có ý kiến 

7. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Gang thép 
Hà Nội. 
100% Đồng ý   0 % Không đồng ý                   0% Không có ý kiến 

8. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gang thép Hà 
Nội trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). 
100% Đồng ý   0 % Không đồng ý                   0% Không có ý kiến 

9. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc 
thẩm quyền ĐHĐCĐ. 
100% Đồng ý   0 % Không đồng ý                   0% Không có ý kiến 

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 
100% Đồng ý   0 % Không đồng ý                   0% Không có ý kiến 

11. Thông qua việc bầu Hội đồng đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Danh sách 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội nhiệm kỳ mới như sau: 

1. Ông Nguyễn Mậu Hoàng : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  

2. Ông Nguyễn Văn Quân    : Thành viên HĐQT Công ty 

3. Bà Nguyễn Thị Thắm       : Thành viên HĐQT Công ty 

4. Ông Phạm Đức Toàn    :  Thành viên HĐQT Công ty 

5. Ông Hà Minh Đức    :  Thành viên HĐQT Công ty 

100%  Đồng ý   0 %  Không đồng ý                  0%  Không có ý kiến 

Bên lề cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 

đã họp phiên thứ nhất, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  
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VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI 

Bà Nguyễn Thị Hà Hưng – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết 
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 

Biên bản và Nghị quyết đã đọc toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, 
được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết tham dự đại hội. 

Đại hội bế mạc hồi 11h cùng ngày. 
 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI 
 
 
 
 

NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA 

 
 
 

NGUYỄN MẬU HOÀNG 
Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ; 
- Các TV HĐQT; 
- Ban GĐ Công ty; 
- Lưu VT, 

 

 


