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CÔNG TY CỔ PHẦN 
GANG THÉP HÀ NỘI 

 
Số:       /2020/NQ-ĐHĐCĐ 

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

                                                                   
Hà Nội, ngày      tháng 04 năm 2020 

 
DỰ THẢO 

 
NGHỊ QUYẾT 

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

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội; 
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty 

Cổ phần Gang thép Hà Nội ngày 25 tháng 04 năm 2020, 
 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 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% 
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3 Lợi nhuận sau thuế   3.138.510.728 4.000.000.000 27,45% 

4 Cổ tức - - - 

(*) Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty đưa kế 
hoạch doanh thu năm 2020 thận trọng là 250 tỷ đồng. 
Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế 
hoạch năm 2020. 
Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. 
Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm 
toán độc lập có tên trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm 
toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2020 của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo. 
Điều 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, cụ thể như sau: 

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019: 
Hội đồng quản trị không nhận thù lao năm 2019. 

- Phương án Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020: 
Hội đồng quản trị không nhận thù lao năm 2019. 

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:  
Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2019 và mục tiêu phát triển dài hạn của 
Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và 
không thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 để tập trung đầu tư kinh doanh. 

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020:  
Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không thực 
hiện chi trả cổ tức năm 2019. 

Điều 6. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Gang thép  
Hà Nội. 

 (Chi tiết Quy chế quản trị của Công ty đính kèm) 
Điều 7. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Gang 

thép Hà Nội. 
 (Chi tiết toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty đính kèm) 

Điều 8. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gang 
thép Hà Nội. 

Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định:  
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký niêm yết cổ phiếu đảm bảo lợi 

ích của cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật;  
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- Lựa chọn sàn giao dịch niêm yết gồm Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc 
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  

- Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán;  
- Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật yêu cầu và/hoặc quy định, kể cả việc 

thực hiện và tiến hành các thủ tục, ký hồ sơ liên quan đến việc niêm yết nói trên 
theo văn bản do Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành, hướng 
dẫn. 

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác 
thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển 
khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao 
gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy 
định pháp luật hiện hành).  
Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối 

với: 
-   Ông Nguyễn Hồng Tảo – Thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 11. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà 
Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Danh sách Hội đồng quản trị như sau: 

STT Thành viên HĐQT 
1 Ông Nguyễn Mậu Hoàng 

2 Ông Nguyễn Văn Quân 

3 Bà Nguyễn Thị Thắm 

4 Ông Hà Minh Đức 
5 Ông Phạm Đức Toàn 

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Mậu Hoàng làm 
Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Điều 12. Điều khoản thi hành 

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội thông qua và có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày ký ban hành. 

Các ông (bà) thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của 
mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. 
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Nơi nhận: 
- BGĐ (để thực hiện); 
- Các thành viên HĐQT; 
- Các thành viên BKS; 
- Lưu VT 

 

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA 

 
 
 

NGUYỄN MẬU HOÀNG 

 


