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TT TÊN, NỘI DUNG TÀI LIỆU 

01 Chương trình Đại hội 

02 Quy chế làm việc của Đại hội 

03 Báo cáo của Tổng Công ty đánh giá tình hình hoạt động năm 2016, kế hoạch, 
định hướng cho các năm sau. 

04 Báo cáo của Tổng Giám đốc về về đầu tư XDCB, nguồn vốn đầu tư 

05 Phụ lục: Báo cáo thực hiện đầu tư XDCB năm 2016 

06 Phụ lục: Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 

07 
Báo cáo về công tác tài chính: BCTC 2016 kiểm toán; Phương án phân chia lợi 
nhuận, trả cổ tức năm 2016; Công bố sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ 
phiếu năm 2013 

08 Báo cáo kiểm toán độc lập số 09/2017/RSMHN-BCKT (BCTC kiểm toán hợp 
nhất 2016) (Trích) 

09 Báo cáo kiểm toán độc lập số 39/2017/RSMHN-BCKT (BC kiểm toán sử dụng 
vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2013) (Trích) 

10 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. 

11 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017. 

12 Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ EEMC 

13 Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ EEMC. 

14 
Tờ trình Báo cáo về trả lương, thù lao cho TV HĐQT, TV BKS năm 2016. Kế 
hoạch chi trả lương, thù lao cho TV HĐQT, TV BKS, Tổng Giám đốc năm 
2017 

15 Tờ trình Phương án nhân sự HĐQT EEMC 

16 Quy chế bỏ phiếu miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT 

17 Lý lịch ứng viên bầu bổ sung HĐQT 

18 Dự thảo Biên bản Đại hội 

19 Dự thảo Nghị quyết Đại hội 
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CHƯƠNG TRÌNH 
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH 
 

TT Nội dung Thời gian Người thực hiện 
I- THỦ TỤC GHI DANH, NHẬN TÀI LIỆU 13h00-13h15 Ban Tổ chức 

II- BÁO CÁO BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ 
CÁCH CỔ ĐÔNG VỀ DỰ ĐẠI HỘI 13h15-13h20 Tr. Ban Thẩm tra tư cách 

cổ đông Đại hội 
III- KHAI MẠC ĐẠI HỘI   

1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;  
13h20-13h25 Tr. Ban Tổ chức Đại hội 

2 Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch 
Đại hội  

IV- ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI   
1 Đoàn Chủ tịch cử Thư ký Đại hội;  

13h25-13h30 
Đoàn Chủ tịch biểu quyết 
thông qua bằng Thẻ biểu 
quyết chung 

2 Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu;  
3 Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội. 

4 Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thông qua Quy chế 
làm việc của Đại hội. 13h30-13h35 

Ông Lê Huy Cần – TK 
EEMC trình bầy - Đoàn 
Chủ tịch biểu quyết bằng 
Thẻ biểu quyết chung 

V- NỘI DUNG ĐẠI HỘI   

1 
Báo cáo của Tổng Công ty đánh giá tình hình 
hoạt động năm 2016, kế hoạch, định hướng cho 
các năm sau. 

13h35-13h45 Ông Nguyễn Vũ Cường - 
TGĐ 

2 
Báo cáo của Tổng Công ty về thực hiện đầu tư 
XDCB 2016, kế hoạch 2017, sử dụng nguồn 
vốn đầu tư. 

13h45-13h50 Ông Hồ Đức Thanh – TV 
HĐQT 

3 

Báo cáo về công tác tài chính: BCTC 2016 
kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả 
cổ tức năm 2016; Công bố sử dụng vốn thu 
được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2013 

13h50-14h00 Ông Phạm Xuân Thành - 
KTT 

4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. 
14h00-14h10 Bà Nguyễn Thị Hiếu - 

TBKS 5 Tờ trình và báo cáo về việc lựa chọn Công ty 
Kiểm toán năm 2017 cho Tổng Công ty. 

6 Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng 
vốn điều lệ EEMC. 14h10-14h15 Ông Nguyễn Đức Công – 

TV HĐQT 

7 Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ EEMC. 14h15-14h20 Ông Nguyễn Văn Giang – 
TV HĐQT trình bầy 

8 
Báo cáo về trả lương, thù lao cho TV HĐQT, 
TV BKS năm 2016. Kế hoạch chi trả lương, thù 
lao cho TV HĐQT, TV BKS, TGĐ năm 2017. 14h20-14h30 Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh 

- TV HĐQT 
9 Trình bày phương án nhân sự HĐQT EEMC 

10 Thông qua Quy chế miễn nhiệm TV HĐQT và 
bầu bổ sung TV HĐQT 14h30-14h35 

Tr.Ban Kiểm phiếu tr/bày. 
Đoàn Chủ tịch biểu quyết 
bằng Thẻ biểu quyết chung 
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11 

Bỏ phiếu biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 
TV HĐQT, gồm: 
-Ban Kiểm phiếu giới thiệu phiếu miễn nhiệm. 
-Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu 

14h35-14h45 
Tr. Ban Kiểm phiếu thực 
hiện và thu, kiểm phiếu 
bầu 

12 Công bố Biên bản bỏ phiếu miễn nhiệm TV 
HĐQT. 14h45-14h50 Tr. Ban Kiểm phiếu 

13 

Đoàn Chủ tịch điều hành:  
-Công bố số lượng TV HĐQT được bầu bổ 
sung. 
-Công bố ứng viên do EVN, EEMC đã giới 
thiệu trong Phương án nhân sự HĐQT 
-Đại hội giới thiệu ứng viên bổ sung để bầu bổ 
sung vào HĐQT. 

14h50-14h55 

Cổ đông/Nhóm cổ đông có 
tổng sở hữu >10% CP: 
Giới thiệu đề cử ứng viên 
bầu bổ sung vào HĐQT 
(nếu có). 

14 Bầu cử bổ sung TV HĐQT 14h55-15h05 

Tr. Ban kiểm phiếu:  
-Giới thiệu phiếu bầu,  
-Hướng dẫn cách ghi phiếu 
theo Quy chế, 
-Thực hiện thu phiếu bầu 
và kiểm phiếu (Phiếu bầu) 

VI- PHẦN THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT   

1 Đại hội thảo luận 15h05-15h25 Ông Trần Văn Quang - 
Chủ tịch HĐQT 

2 Phần trả lời của EEMC do Đoàn Chủ tịch phân 
công 15h25-15h35 Đoàn Chủ tịch phân công 

3 Công bố Biên bản bầu cử TV HĐQT 15h35-15h40 Tr. Ban kiểm phiếu 

4 

Đoàn Chủ tịch cho biểu quyết các nội dung Đại 
hội bằng Phiếu biểu quyết. (Cổ đông tự đánh 
dấu vào Phiếu biểu quyết các nội dung trong 
Phiếu biểu quyết riêng). 

15h40-15h50 

Tr. Ban kiểm phiếu:  
-Giới thiệu Phiếu biểu 
quyết riêng. 
-Hướng dẫn cách ghi phiếu 
-Thu Phiếu biểu quyết và 
thực hiện kiểm phiếu 

VII- ĐẠI HỘI GIẢI LAO  15h50-16h00 Ban Kiểm phiếm làm việc 
VIII- PHẦN BẾ MẠC    

1 Ban Kiểm phiếu báo cáo & thông qua kết quả 
kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Đại hội 16h00-16h05 Tr. Ban kiểm phiếu 

2 Đoàn Chủ tịch tổng hợp ý kiến. 16h05-16h15 Đoàn Chủ tịch Đại hội 

3 Thư ký thông qua Biên bản Đại hội. 16h15-16h20 

Thư ký Đại hội trình bày 
và trình Đoàn Chủ tịch 
biểu quyết bằng Thẻ biểu 
quyết chung. 

4 Bế mạc Đại hội. 16h20-16h25 Tr. Ban Tổ chức Đại hội 
                                                                                                    
                                                                                               HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



 1

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
TỔNG CÔNG TY 

THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                  Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 
CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi áp dụng  
Quy chế này áp dụng cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của 

Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh.  
Điều 2. Đối tượng áp dụng  
Cổ đông, người ủy quyền, người đại diện dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo 

các quy định tại Quy chế này.  
CHƯƠNG II - NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI 
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người ủy quyền, người đại diện tại Đại hội  
1. Điều kiện tham dự Đại hội:  
Cổ đông của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh, người ủy quyền, người đại diện có 

tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp đều có quyền tham 
dự Đại hội. 

2. Quyền của các cổ đông, người ủy quyền khi tham dự Đại hội:  
- Được tham dự và biểu quyết tại Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. 
- Mỗi cổ đông, người ủy quyền dự họp Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, 

Giấy uỷ quyền xuất trình Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết.  
- Tại Đại hội, các cổ đông, người ủy quyền sau khi nghe báo cáo sẽ cùng thảo luận và 

thông qua từng nội dung bằng hình thức biểu quyết và bầu cử các chức danh, như sau: 
+ Thẻ biểu quyết chung: Dùng biểu quyết các nội dung theo điều hành của Đoàn Chủ 

tịch bằng hình thức giơ phiếu. 
+ Thẻ biểu quyết riêng: Do cổ đông/người ủy quyền đánh dấu vào ô thích hợp của các 

nội dung biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu. 
+ Phiếu bầu cử chức danh: Do cổ đông/người ủy quyền bầu (viết trong phiếu) cho từng 

ứng viên theo Quy chế Bầu cử được Đại hội thông qua. 
- Người dự họp cần phát biểu giơ tay xin phép, khi được Đoàn Chủ tịch cho phép sẽ tự 

giới thiệu về mình: họ tên, mã số cổ đông nêu ý kiến ngắn gọn phải đúng nội dung chính của 
chương trình nghị sự Đại hội. Nếu ý kiến không phù hợp thì Đoàn Chủ tịch có thể yêu cầu 
dừng và nội dung đó chuyển cho Ban Thư ký ghi lại và Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ trả 
lời cổ đông đó bằng văn bản sau Đại hội, song không quá 15 ngày. 
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- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung sau đó, 
Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội. 

3. Nghĩa vụ của các cổ đông, người ủy quyền khi tham dự Đại hội:  
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải làm các thủ tục đăng ký tham dự Đại 

hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.  
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, Người dự họp phải tuân thủ theo điều khiển của 

Đoàn Chủ tịch Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự, không sử dụng điện 
thoại. 

- Tuân thủ các quy định của Quy chế này. 
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông  
Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định từ trước, có nhiệm vụ: 
- Thẩm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến họp Đại hội theo nội dung 

ghi trong Thông báo mời họp; Phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu khác.  
- Báo cáo trước khai mạc Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. 
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu  
Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.  
- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các thức biểu quyết, cách thức ghi phiếu bầu cử, thu phiếu 

biểu quyết, phiếu bầu cử tại hòm phiếu sau khi Đại hội bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và báo 
cáo kết quả các nội dung.  

- Giám sát việc biểu quyết và bỏ phiếu của người tham dự Đại hội;  
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội  
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty là người triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2017 là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch 
Đại hội bao gồm các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công để hội ý và phân công điều 
hành Đại hội. 

2. Thư ký do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;  
3. Đoàn Chủ tịch điều hành toàn bộ chương trình Đại hội; Quyết định của Đoàn Chủ 

tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh khác sẽ mang tính phán quyết cao 
nhất.  

4. Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều 
khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh 
được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.  

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa 
điểm khác do Đoàn Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:  

- Hành vi của những người có mặt gây mất trật tự, phát biểu không đúng nội dung 
chương trình nghị sự của Đại hội. 

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ 
theo Điều lệ Tổng Công ty quy định.  
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6. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi chép trung thực lại toàn bộ diễn biến Đại hội, dự thảo 
Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội; 
Đọc dự thảo Biên bản Đại hội để Đoàn Chủ tịch điều hành biểu quyết thông qua. 

CHƯƠNG III - TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI 
Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành khi có số cổ 

đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. 
Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội  
1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình đã được 

Đại hội thông qua.  
2. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. 

Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 
 
                                                                     HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
TỔNG CÔNG TY 

THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH  
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 Hà Nội, ngày 19 tháng  5  năm 2017 

 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016, KẾ HOẠCH CÁC NĂM SAU 

(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017) 
 

PHẦN I 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

 
A) ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
1- Thuận lợi: 
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) luôn được sự tạo điều kiện của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), của các đơn vị trong ngành Điện, sản phẩm máy biến áp 
truyền tải được đứng vững trên thị trường, chất lượng sản phẩm được nâng cao, thị phần 
tăng đều hằng năm. Thương hiệu EEMC ngày càng phát triển và đứng vững trên thị trường. 

Tổng Công ty trang bị dây chuyền thiết bị công nghệ, thiết bị thí nghiệm hiện đại đủ 
năng lực sản xuất MBA 500kV dung lượng tới 450MVA; Đội ngũ kỹ sư giỏi nhiều kinh 
nghiệm và lực lượng công nhân có tay nghề cao, có trách nhiệm, đoàn kết cùng với sự lỗ lực 
phấn đấu khắc phục những khó khăn, thi đua lao động sản xuất của toàn thể hơn 850 người 
lao động, năm 2016 Tổng Công ty đã đạt được kết quả cao.  

2- Khó khăn: 
Năm 2016 nguồn vốn lưu động cho SXKD của Tổng Công ty thiếu, phải đi vay tín 

dụng lớn để đạt doanh thu đạt hơn 2.337 tỷ đồng, dẫn đến thiếu chủ động trong sản xuất 
kinh doanh, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao. 

B) KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD, CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2016: 
1- Giá trị SXCN (Đơn giá cố định 1994):  
1.522.690.498.000 đồng; Đạt 152,25 % KH năm 2016.  
     Đạt 177,43 % KH năm 2015. 
2- Giá trị tổng doanh thu:  
TH: 2.337.903.241.206 đ/ KH: 1.850.000.000.000 đ; Đạt 126,37% KH năm 2016. 
                Đạt 129,27% KH năm 2015. 
3- Sản phẩm sản xuất chính:  
 

TT Nội dung ĐVT KH năm 2016 TH năm 2016 
1 Máy biến áp các loại, trong đó: Cái 1.071 1.270 
   - MBA 110kV-:-500kV Cái 83 120 
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   - MBA phân phối Cái 988 1.150 
2 Cáp nhôm A và AC Tấn 150 102 
3 Cáp thép Tấn 40 15 
4 Cầu dao các loại Bộ 167 228 
5 Tủ điện các loại Cái 52 52 
6 Sửa chữa MBA110kV- 500kV Cái 102 248 
7 Sửa chữa MBA phân phối Cái 100 71 
8 Cầu chảy tự rơi các loại Bộ 70 78 
9 Biến dòng 6 -:- 35kV  Bộ 230 183 

10 Biến điện áp 6 -:- 35kV  Bộ 420 530 
11 Dây đồng các loại Tấn 320 717 
12 Thuỷ điện  Xây lắp Tỷ đ 50 05 
13 Sản xuất khác Tỷ đ 82 197 

4- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (trong Báo cáo thường niên EEMC 2016):  
 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
-Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
-Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ 
ngắn hạn 

 
1,190 
0,590 

 
1,186 
0,390 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
-Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
-Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 
0,792 
3,812 

 
0,783 
3,617 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
-Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn 
kho bình quân 
-Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 
2,318 

 
1,306 

 
1,715 

 
1,360 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
-Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 
-Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  
-Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
-Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 
thuần. 

 
2,252 
14,15 
2,941 
2,650 

 
5,105 
32,05 
6,943 
5,656 

5- Thực hiện kế hoạch xuất, nhập khẩu:  
* Xuất khẩu:  Không 
* Nhập khẩu:  40.575.716 USD + 4.195.102 EUR + 6.221.652 CNY 
6- Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:  
Toàn Tổng Công ty (kể cả 02 Công ty con của Tổng Công ty): 
TH: 82.971.000.000 đồng/ KH: 112.652.000.000 đồng; Đạt 73,65% so với KH 2016;  
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(Có Bảng chi tiết kèm theo). 
7- Lợi nhuận trước thuế: 
TH: 133.727.773.449 đồng/ KH: 56.000.000.000 đồng; Đạt 238,79%  
8- Lợi nhuận sau thuế:  
TH: 119.341.252.913 đồng/ KH: 44.800.000.000; Đạt 266,38%  
9- Cổ tức bằng tiền năm 2016:  
TH (dự kiến): 12% (theo vốn điều lệ 157.677.670.000 đồng)/ KH: 12%; Đạt 100%  
10- Phân chia lợi nhuận 2016: 
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là: 119.341.252.913 đồng (vượt 166,38% theo Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 giao). HĐQT đề xuất Đại hội thực hiện việc phân 
chia lợi nhuận theo đúng các quy định của pháp luật, để đảm bảo bình đẳng quyền lợi của cổ 
đông, của người lao động và của doanh nghiệp. 

(Có Báo cáo riêng kèm theo). 
C) CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ, KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 
1- Công tác tổ chức, quản trị Tổng Công ty: 
Mô hình tổ chức: 
Mô hình tổ chức sản xuất của Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc không thay đổi trong 

năm 2016. Tới Quý I/2016 Tổng Công ty đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại các 
đơn vị sản xuất để nâng cao hiệu quả SXKD: 

- Đổi tên các Phòng thành Ban. 
- Đổi tên các Xưởng sản xuất thành Nhà máy và Xí nghiệp. 
- Đổi tên 01 Chi nhánh. 
- Sắp xếp và thành lập mới Nhà máy trên cơ sở tách từ các Xưởng trước đây.  
- Thành lập Ban Tổng hợp và Ban Sản xuất. 
Số lượng cán bộ, nhân viên:  
Tổng số người lao động hợp đồng dài hạn (Công ty mẹ) thời điểm ngày 31/12/2016: 

766 người, trong đó: Trên đại học 07 người (0,91%); Đại học, cao đẳng: 175 người 
(22,84%); Trung cấp: 40 người (5,22%); CNKT, bảo vệ, nấu ăn: 544 người (71,01%). 

Công tác quản trị Tổng Công ty: 
Tổng Công ty thực hiện mô hình cơ cấu quản trị Tổng Công ty theo Điều lệ hiện hành, 

bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Tổng Giám đốc điều 
hành. Người đại diện phần vốn EVN tại Tổng Công ty (02 người) cùng Hội đồng quản trị 
Tổng Công ty đồng thuận điều hành Tổng Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. 

Tổng Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn, thực hiện đầy đủ về 
công tác quản trị Tổng Công ty theo hướng dẫn của pháp luật. Chế độ báo cáo định kỳ, các 
thủ tục họp Đại hội, công bố thông tin, quản lý cổ đông v.v... đều được thực hiện đúng và 
đầy đủ theo quy định.  

2- Cơ cấu cổ đông và tình hình đáp ứng quyền của cổ đông: 
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Cơ cấu sở hữu vốn EEMC tại thời điểm ngày chốt 05/4/2017 (theo số liệu của Trung 
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cấp): 

 

TT Cổ đông SL       
cổ đông Vốn cổ phần (đ) Tỷ lệ (%) 

1 Cổ đông Nhà nước (EVN) 1 73.132.280.000 46,38 

2 Cổ đông EEMC, trong đó: 462 44.661.010.000 28,32 

- Cổ đông nội bộ (HĐQT, Ban 
Tổng GĐ, Ban KS, KTT 8 17.294.960.000 10,96 

- Cổ đông là người lao động khác 454 27.366.320.000 17,36 
3 Cổ đông pháp nhân bên ngoài 6 231.080.0000 0,15 

4 Cổ đông nước ngoài 1 166.750.000 0,11 

5 Cổ đông cá nhân ngoài khác 455 38.806.550.000 24,61 

6 Cổ phiếu quỹ 1 680.000.000 0,43 

 Tổng cộng: 926 157.677.670.000 100,0 

Tổng Công ty luôn đáp ứng quyền của mọi cổ đông, thông báo cổ đông, trả cổ tức đều 
đặn đúng thời gian quy định trong Điều lệ (năm 2016 trả cổ tức bằng tiền 15%, trả cổ phiếu 
thưởng 45%). 

3- Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc điều hành: 
HĐQT phân công nhiệm vụ từng thành viên HĐQT để thường xuyên giám sát việc 

thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đổng cổ công, kế hoạch kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư của Tổng Giám đốc. Kết quả đánh giá đã đạt được theo yêu cầu 
của từng nghị quyết, thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 đạt kết quả cao. 

Trước cơ chế phức tạp của thị trường, các đơn hàng như sản phẩm máy biến áp phân 
phối, cáp nhôm, tủ điện để chiếm lĩnh thị trường, tạo việc làm cho người lao động, tăng thị 
phần cho Tổng Công ty, Tổng Công ty đã phải đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, tăng 
năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên liệu. 

4- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016: 
Toàn bộ chỉ tiêu, nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã được 

HĐQT Tổng Công ty chỉ đạo và thực hiện xong và vượt chỉ tiêu kế hoạch.  
Riêng hạng mục đầu tư XDCB được Tổng Công ty cân đối nguồn vốn hợp lý để triển 

khai các hạng mục trong năm 2017 đã được EVN chấp thuận tại Văn bản số: 3661/EVN-
QLV ngày 01/9/2016. 

5- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 
Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016: 

500.000.000 VND. Kết quả đã trích lập và chi 01 lần trong năm 2016 chi đúng theo quy 
định: 450.000.000 VND + 50.000.000 VND = 500.000.000 VND (đủ 100%). 

6- Về tình hình đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phiếu của doanh nghiệp khác 
tại thời điểm 31/12/2016: 

 



 5

TT Nội dung Vốn đầu tư (đ) Cổ tức Ghi chú 

1 
Công ty Cổ phần dịch vụ 
sửa chữa Nhiệt điện 
Miền Bắc (NPS) 

2.500.000.000 12,0 

EEMC đầu tư từ 2007. 
Hiện HĐQT EEMC đang 
làm thủ tục thoái 100% vốn 
tại NPS trong năm 2017 

2 
Công ty Cổ phần phát 
triển điện lực Việt nam 
(VPD) 

611.010.000 5,0 EEMC đầu tư 

3 Công ty Cổ phần nhiệt 
điện Bà Rịa (BTP) 90.000.000 12 

Công ty con (Công ty 
TNHH MTV Thiết bị lưới 
điện) đầu tư 

D) NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 
Năm 2016 tuy gặp nhiều khó khăn song với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và 850 

người lao động, năm 2016 công tác SXKD của Tổng Công ty đã đạt được bước tăng trưởng 
cao (doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 giao), 
đời sống CBCNV ổn định. 

 
PHẦN II 

KẾ HOẠCH NĂM 2017, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NĂM SAU 
 
A) CÔNG TÁC TỔ CHỨC 
- Tách chức danh Tổng Giám đốc - Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Văn Quang - Chủ tịch 

HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, thôi chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 07/02/2017. 
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Cường - Phó Tổng Giám đốc làm Tổng Giám đốc kể từ 

ngày 07/02/2017, và là Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty. 
B) CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SXKD NĂM 2017: 
1- Giá trị SXCN (Đơn giá cố định 1994):  1.188.000.000.000 đồng. 
2- Giá trị tổng doanh thu:                        2.386.000.000.000 đồng. 
3- Sản phẩm chính:    
 

TT Nội dung ĐVT Khối lượng 
1 Máy biến áp các loại; Trong đó: Cái 1.382 
  * MBA 110kV-:-500kV: Cái 82 
  * MBA trung gian và phân phối: Cái 1.300 
2 Cầu dao  Bộ 134 
3 Tủ điện các loại Cái 147 
4 Sửa chữa MBA 110kV- 500kV Cái 132 
5 Sửa chữa MBA phân phối Cái 80 



 6

6 Cầu chảy tự rơi các loại Bộ 60 
7 Biến dòng các loại  Bộ 200 
8 Biến điện áp các loại  Bộ 430 
9 Sản phẩm dây đồng các loại Tấn 400 

10 Thuỷ điện + Xây lắp Tỷ đ 0,5 
11 Sản xuất khác Tỷ đ 95 

Đối với sản phẩm mới: 
HĐQT EEMC xây dự Đề án Chiến lược phát triển EEMC đến năm 2025 có đề ra kế 

hoạch hướng tới các sản phẩm mới, đề xuất sẽ triển khai sản xuất từ năm 2017. Tuy nhiên 
EVN chưa chấp thuận Đề án Chiến lược, nên HĐQT chưa biểu quyết thông qua, và kế 
hoạch sản phẩm mới chưa triển khai thực hiện. 

4- Giá trị xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị: 
Xuất khẩu:       305.338 USD. 
Nhập khẩu:  47.000.000 USD + 4.800.000 EUR 
5- Thực hiện kế hoạch đầu tư - xây dựng cơ bản, SCL:  
Tổng giá trị Kế hoạch  đầu tư XDCB 2017 toàn Tổng Công ty kể cả 02 Công ty con 

của Tổng Công ty: 192.745.000.000 đồng. 
(Có Bảng chi tiết kèm theo). 
6- Lợi nhuận trước thuế: 135.000.000.000 đồng.   
7- Lợi nhuận sau thuế:  108.000.000.000 đồng.   
8- Cổ tức bằng tiền (dự kiến): 12,5%/năm (theo vốn điều lệ thời điểm BCTC 2017). 
C) ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 
1- Định hướng phát triển: 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Người đại diện 

phần vốn EVN tại EEMC và HĐQT EEMC xây dự Đề án Chiến lược phát triển EEMC đến 
năm 2025 đã có văn bản báo cáo EVN, EVN chưa có văn bản chấp thuận nên chưa có cơ sở 
HĐQT phê duyệt thông qua và ban hành Đề án Chiến lược phát triển. 

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ EEMC giai đoạn năm 2017: 
EEMC có các văn bản trình HĐTV EVN phương án tăng vốn EEMC năm 2017, bao 

gồm: Phát hành cổ phiếu thưởng; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để EEMC có 
dòng tiền bổ sung cho SXKD. 

(Chi tiết có Phương án kèm theo sẽ được trình riêng trong Đại hội). 
 

PHẦN III 
KẾT LUẬN 

 
Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong; Ban điều hành, người lao động tập 

trung sức lực, trí tuệ, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, tiết kiệm trong 
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SXKD tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và hiệu quả cao cho ngành Điện. Phấn đấu 
không ngừng xây dựng thương hiệu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh ngày càng phát 
triển bền vững. Tổng Công ty phấn đấu để đảm bảo tối đa quyền lợi của các cổ đông. 

Tổng Công ty kêu gọi các nhà đầu tư, các cổ đông hãy thực hiện quyền và nghĩa vụ 
của mình, hợp tác cùng Hội đồng quản trị đưa Tổng Công ty ngày một phát triển bền vững. 

 
                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                        CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Trần Văn Quang 



TỔNG CÔNG TY 
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH- 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Hà Nội, ngày 20 tháng 4  năm 2017 

 
BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, XDCB NĂM 2016, 

KẾ HOẠCH NĂM 2017 
 
I) KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016: 
1- Giá trị: 
 

TT Cơ quan TH KH TL % 
1 Cơ quan Tổng Công ty 72.385.000.000 98.100.000.000 73,86 
2 Công ty con của Tổng Công ty 10.586.000.000 14.552.000.000 72,74 
 Toàn Tổng Công ty 82.971.000.000 112.652.000.000 73,65 

2- Phân tích hạng mục dở dang: 
Hạng mục “Xây dựng nhà xưởng lắp ráp MBA 500kV” và “Mua và lắp đặt cầu trục 

350T” đã đưa vào khai thác sử dụng từ quý IV/2016, do phía nhà thầu chưa hoàn thiện phần 
PCCC, nên giá trị chuyển sang quý I/2017 thực hiện cùng với quyết toán công trình (đã xong 
từ quý I/2017). 

II) KẾ HOẠCH NĂM 2017: 
1- Hạng mục trọng tâm triển khai: 
Trước nhu cầu cần thiết, EEMC có văn bản đề xuất đã được EVN chấp thuận cho 

EEMC đầu tư, gồm: 
- Hạng mục “Mua thiết bị thí nghiệm: Hệ thống phân tích đánh giá chất lượng MBA 

siêu cao áp”: Để phục vụ cho sản xuất MBA 500kV > 450MVA. 
- Hạng mục “Mua máy cắt bấm, cắt chéo”: Để thay thế cho máy Vương quốc Bỉ đã khai 

thác 14 năm bị hỏng không khắc phục được. 
2- Nguồn vốn đầu tư: 
Trong các năm qua EEMC đầu tư khá lớn: 2015: 52,8 tỷ đồng; 2016: 82,9 tỷ đồng; 

2017: Kế hoạch: 192,7 tỷ đồng; Tính tới năm 2017 nếu tiếp tục đầu tư theo kế hoạch thì 
EEMC cơ bản hoàn thiện dây chuyền công nghệ để sản xuất MBA 500kV – dung lượng > 
450MVA theo đúng Chiến lược phát triển EEMC tới năm 2025 như HĐQT đã dự kiến. 

Năm 2017, kế hoạch doanh thu 2.386 tỷ đồng, triển khai kế hoạch đầu tư XDCB 192,7 
tỷ đồng, với nguồn vốn lưu động có hạn 190 tỷ đồng; Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 
EEMC dùng nguồn vay là chính. EEMC đã có văn bản kiến nghị EVN cho phép EEMC được 
phát hành cổ phiếu để có dòng tiền bổ sung cho SXKD, trường hợp EEMC phát hành cổ 
phiếu lộ trình tiền thu về sẽ vào tháng 11-12/2017. HĐQT EEMC sẽ cân nhắc nguồn vốn và 
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp theo Điều lệ EEMC. 

EEMC đề nghị Đại hội xem xét thông qua. 
 

                                                                       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Tổng số: 112,652 82,971 7,972 74,999 82,971 25,117 57,854

I)  Tại Cơ quan Tổng Công 
ty 

98,100 72,385 7,972 64,413 72,385 22,735 49,650 0
1  Mở rộng gian lắp 

MBA500kV 
11,959 7,972 7,972 7,972 7,972

2  Hệ thống xử lý thí nghiệm 
đo lường ruột máy biến áp  13,970 13,970 13,970 13,970 13,970

3

 T/kế, c/tạo hệ thống gia 
nhiệt, HT hóa hơi, HT chân 
không cho buồng chân 
không xử lý TU, TI 220kV 

2,897 2,897 2,897 2,897 2,897

Thiết     
bị

TT Danh mục công trình KH 
2016

Thực hiện năm 2016
Chia theo nguồn vốn Trong đó

Vốn 
phát 
hành 

Vốn 
KHCB
+ vốn 

Tổng   
số

Xây     
lắp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỔNG CÔNG TY

THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

PHỤ LỤC

Tổng   
số

Khác

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2016

không xử lý TU, TI 220kV 

4  T/kế, c/tạo Buồng chân 
không 

4,497 4,497 4,497 4,497 4,497

5  Làm tuyến đường ray từ 
Xưởng 

702 702 702 702 702

6  Xây dựng móng lò sấy hơi 
dầu số 1 583 583 583 583 583

7  Làm mái che lò sấy hơi dầu 
số 2 

659 659 659 659 659

8  Thưng panel vách gian 
500kV 

473 473 473 473 473

9  Cải tạo mặt bằng và đổ bê 
tông nền đường phía Bắc 740 740 740 740 740

10  Thi công móng cổng trục 607 607 607 607 607
11  Cung cấp lò gia nhiệt dầu 470 470 470 470 470
12  Làm buồng hàn vỏ MBA 260 260 260 260 260

13  Lắp khung nhôm kính gian 
500kV 

666 666 666 666 666

14  Lắp panel vách phòng điều 
khiển gian 500kV 366 366 366 366 366

15  Lắp 2 cửa trượt trần và 2 
cửa 423 423 423 423 423

16  Cải tạo vườn hoa, cảnh 1,178 1,178 1,178 1,178 1,17816  Cải tạo vườn hoa, cảnh 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178

17  Mua xe con 20T cho C/trục 
150T 555 555 555 555 555

18  Thưng panel vách gian 5 644 644 644 644 644
19  Ốp tôn 28 cột gian 5 497 497 497 497 497

20  Lắp 3 cửa cuốn tại gian 
500kV 

220 264 264 264 264

21
 Lắp trần nhựa từ gian 
220kV
 sang gian 500kV 

148 148 148 148 148



22
 Lắp hệ thống ống gia nhiệt, 
xe gòong, xe dẫn và bảo ôn 
lò sấy hơi dầu số 2 

2,899 2,899 2,899 2,899 2,899

23  Mua buồng chân không xử 
lý 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896

24  Lắp đặt cầu trục 300T (2 x 
150T) 

21,640 2,160 2,160 2,160 2,160

25  Lắp đặt  2 cầu trục 10T 2,000 1,305 1,305 1,305 1,305
26  Cải tạo lò sấy hơi dầu số 1 
27  Chế tạo thân lò 999 296 296 296 296
28  Chế tạo vỏ lò và kết cấu 

trượt 
992 297 297 297 297

29  Bảo ôn thân lò 512 153 153 153 153
30  Giàn ống sấy ngoài 605 182 182 182 182
31  Xe goòng và xe dẫn 660 198 198 198 198
32  Hệ thống gia nhiệt 1,565 470 470 470 470
33  Chế tạo đồ gá lật mạch từ 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004
34  Mua xe goòng 150 tấn 395 395 395 395 395

35  Lắp quạt thông gió lò sấy, 
buồng hàn 

97 97 97 97 97
buồng hàn 

36  Đồ gá lật mạch từ máy nhỏ 424 424 424 424 424

37  Đồ gá cẩu bối dây MBA 
500kV 

217 65 65 65 65

38  Gá lắp ráp máy biến áp 
500kV 

796 239 239 239 239

39  Chế tạo giàn nâng MBA 
truyền tải 

538 866 866 866 866

40  Mua xe goòng 80 tấn 241 241 241 241 241
41  Xe nâng 3 tấn 526 526 526 526 526
42  Máy đo tần số quét 792 792 792 792 792
43  Máy đo tang delta 1,830 1,829 1,829 1,829 1,829
44  Cầu đo điện trở một chiều 513 512 512 512 512
45  Bộ lọc nguồn cao áp 1,114 1,113 1,113 1,113 1,113

46  Mua xe bán tải phục vụ các 
công trình điện toàn quốc 620 620 620 620 620

47
 Mua xe 16 chỗ phục vụ 
nghiệm thu MBA tại các 
trạm điện toàn quốc

950 950 950 950 950

48  Kéo dài Xưởng Cơ khí 810 809 809 809 809
49  Mua buồng phun bi làm 2,292 2,292 2,292 2,292 2,29249  Mua buồng phun bi làm 

sạch  
2,292 2,292 2,292 2,292 2,292

50  Làm nhà bao che buồng 
phun bi 650 650 650 650 650

51  Sửa chữa các hạng mục 
nhỏ lẻ 

587 587 587 587 587

52
 Nâng cấp hàng rào và rãnh 
thoát nước tại XN Cơ điện 
Đông Anh cũ  

305 305 305 305 305

53  Xây 157 m hàng rào tại khu 
đất XN Cơ điện cũ 200 200 200 200 200



54  Mở rộng gian 1 nhà xưởng 
chính 1,600 1,531 1,531 1,531 1,531

55  Lắp hệ thống tiếp địa gian 
500kV 

95 95 95 95 95

56  Lắp panel vách gian VLCĐ 83 83 83 83 83

57  Lắp cửa trượt trần công 
nghiệp 163 163 163 163 163

58  Lắp dựng vách ngăn khu 
vực máy 

59 69 69 69 69

59  Lắp vách kính tại gian 5 108 108 108 108 108

60  Lắp đường ống thoát nước
 móng lò sấy số 1 55 55 55 55 55

61  Lắp trần 4 gian nhà xưởng 
chính 1,754 1,993 1,993 1,993 1,993

62  Lắp đặt 02 máy quấn dây tự 
động 887 887 887 887

63  Mua 02 bơm chân không 
RA 302D 

500 500 500 500

64  Mua 02 bơm chân không 
RTO 2500, 1200S 714 714 714 71464 RTO 2500, 1200S 714 714 714 714

65  Mua bộ làm mát chile 244 244 244 244

II)  Tại các Công ty thành 
viên EEMC  14,552 10,586 10,586 10,586 2,382 8,204

*  Công ty Thiết bị lưới điện 
- EEMC  7,514 6,902 6,902 6,902 1,070 5,832

1  Dự án bổ sung thiết bị băng 
giấy cách 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511

2  Mua thiết bị băng giấy cách 
điện dây điện từ (02 máy) 3,496 2,810 2,810 2,810 2,810

3  Cải tạo văn phòng, nhà 
xưởng 

1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
4  Mua xe ô tô 1,437 1,511 1,511 1,511 1,511

*  Công ty Thiết kế & chế 
tạo Thiết bị Điện - EEMC 7,038 3,684 3,684 3,684 1,312 2,372

1  Xây dựng nhà xưởng TU, 
TI 

4,029 2,010 2,010 2,010 1,312 698
2  Cải tạo nhà xưởng 482
3  Mua máy sấn tôn thủy lực 

80T 
237 263 263 263 263

4  Mua xe ô tô chở khách (xe 
cũ) 

700
5  Mua xe 5 chỗ 1,590 1,411 1411 1,411 1411

CHỦ TỊCH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tổng Cộng: 192,745 0 15,370 35,800 22,100 115,128 4,347 192,745 12,459 180,286

I Tại Tổng Công 
ty 184,422 0 15,370 35,800 19,500 109,405 4,347 184,422 9,986 174,436

1

 Mở rộng gian 
lắp MBA 500kV 
(đã thanh toán 3,986 3,986 3,986 3,986

Khác

Vốn 
NC 
KH

Tổng
 số

Vốn 
SCLTổng số XL TB

TT Danh mục                      
công trình

Kế hoạch năm 2017

Chia theo nguồn vốn Theo chi phí
Vốn 
phát 
hành   
CP

Nguồn 
Qũy 

ĐTPT

Vốn 
KHCB

Vốn 
vay 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

KẾ HOẠCH  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  NĂM 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

1 (đã thanh toán 
90%  giá trị hợp 
đồng: 35.876 
triệu đồng) 

3,986 3,986 3,986 3,986

2

 Lắp đặt cầu trục 
300T (2 x 150T) 
(đã tạm ứng 
10% HĐ: 2.164 
triệu đồng) 

19,476 15,370 4,106 19,476 19,476

3

 Lắp đặt  2 cầu 
trục 10T gian 4 
và gian 1 (đã 
tạm ứng  1.305 
triệu đồng) 

540 540 540 540

4

Mua thiết bị thí 
nghiệm: Hệ 
thống nguồn thí 
nghiệm MBA 3 
pha 500kV công 
suất 450MVA

75,000 15,000 60,000 75,000 75,000

suất 450MVA

5

Xây dựng trạm 
biến áp công 
suất 
2x1250kVA -
22/6kV (Xây 
dựng trạm biến 
áp và lắp tuyến 
đường dây 22kV 
cấp nguồn cho 
trạm biến áp)

1,500 800 700 1,500 1,500

6
Mua máy cắt 
bấm cắt chéo 
tôn silic

55,000 20,800 13,500 20,700 55,000 55,000



7

Mua 02 máy 
bơm trạm hút 
chân không, 01 
Chiller

800 800 800 800

8

Mua các thiết bị 
cải tạo, nâng cấp 
lò sấy hơi dầu số 
1 

5,573 5,573 5,573 5,573

8.1

Mua TB điều 
khiển cải tạo 
nâng cấp lò sấy 
hơi dầu số 1 

281 281 281 281

8.2

Mua thiết bị 
cảm biến cải tạo 
nâng cấp lò sấy 
hơi dầu số 1

421 421 421 421

Chế tạo phần 
thân lò (cải tạo 

8.3

thân lò (cải tạo 
nâng cấp lò sấy 
hơi dầu số 1) 
(TƯ 2016: 296 
triệu đ) 

694 694 694 694

8.4

Chế tạo phần vỏ 
lò và các kết cấu 
trượt (cải tạo 
nâng cấp lò sấy 
hơi dầu số 1) 
(TƯ 2016: 
297triệu đ)

695 695 695 695

8.5

Bảo ôn thân lò 
(cải tạo nâng 
cấp lò sấy hơi 
dầu số 1) (TƯ 
2016: 153 triệu 
đồng)

358 358 358 358

Lắp giàn ống 
sấy ngoài (cải 
tạo nâng cấp lò 8.6 tạo nâng cấp lò 
sấy hơi dầu số 
1) (TƯ 2016: 
181 triệu đồng)

423 423 423 423

8.7

Lắp xe goong 
250 tấn và xe 
dẫn (cải tạo 
nâng cấp lò sấy 
hơi dầu số 1) 
(TƯ 2016: 198 
tr.đ)

463 463 463 463



8.8

Lắp hệ thống 
bình ngưng(cải 
tạo nâng cấp lò 
sấy hơi dầu số 
1) (TƯ 2016: 
296 triệu đ)

986 986 986 986

8.9

Cung cấp lắp 
đặt hệ thống 
giàn hóa hơi dầu 
lò sấy số 1

482 482 482 482

8.10

Cung cấp lắp 
đặt hệ thống gia 
nhiệt dầu truyền 
nhiệt lò sấy số 1

770 770 770 770

9 Mua 02 máy 
bơm dầu nóng. 320 320 320 320

01 bộ căn dây 

10

01 bộ căn dây 
máy quấn dây 
biến áp phân 
phối

80 80 80 80

11

Nâng cấp, cải 
tạo trạm biến áp 
4000kVA-
22kV/6,3kV (đã 
tạm ứng năm 
2016: 197 triệu 
đồng)

296 296 296 296

12

Lắp đồ gá cẩu 
bối dây 500kV 
(đã tạm ứng 
2016: 65 triệu)

151 151 151 151

13
Lắp đặt hệ 
thống PCCC 
cho lò sấy

700 700 700 700

14 Mua máy quấn 
dây trục đứng 4,000 2,000 2,000 4,000 4,000

Mua 2 khuôn 
15

Mua 2 khuôn 
quấn dây MBA 
110kV - 220kV.

1,000 1,000 1,000 1,000

16
Cải tạo lò sấy 
bối dây thành lò 
sấy hơi dầu

4,500 2,500 2,000 4,500 4,500

17 Mua máy quấn 
dây đồng lá 4,000 4,000 4,000 4,000

18

Mua máy quấn 
dây phân phối tự 
động + hệ thống 
căn dây

2,000 2,000 2,000 2,000



19 Máy hàn đồng 
dẹt 

500 500 500 500

20
Đổ bê tông nền 
gian lắp máy 
110kV/220kV 

1,000 1,000 1,000 1,000

21
Sơn êpôxy nền 
gian lắp máy 
110/220kV

1,000 800 200 1,000 1,000

22
Sơn êpôxy 5 
gian nhà xưởng 
chính

1,500 1,500 1,500 1,500

23
Cải tạo phòng 
thầu cũ thành 
phòng làm việc

600 600 600 600

24

Cải tạo nâng cấp 
02 phòng nghỉ 400 400 400 40024 02 phòng nghỉ 
tại nhà khách 
của Tổng Cty.

400 400 400 400

25

Mua xe ô tô 7 
chỗ phục vụ đi 
công trình lưu 
động

500 500 500 500

II Tại các Công ty 
thành viên 8,323 2,600 5,723 8,323 2,473 5,850

A
Công ty TNHH 
MTV thiết bị 
lưới điện.

4,383 1,800 2,583 4,383 1,333 3,050

1

Mua bổ sung 
thiết bị trọn bộ 
ép đùn dây điện 
từ.

2,750 1,800 950 2,750 2,750

2
Mở rộng xưởng 
cán kéo dây 
đồng

850 850 850 850
đồng

3 Cải tạo nhà 
xưởng sản xuất

325 325 325 325

4

Sửa chữa các 
thiết bị: Thiết bị 
cán kéo dây điện 
từ; thiết bị đùn 
ép dây điện từ; 
cầu trục; xe 
nâng, xe ô tô tải; 
ô tô con.

300 300 300 300



5

Sửa chữa các 
hạng mục nhỏ 
lẻ:Cải tạo mở 
rộng nhà để xe; 
sửa chữa phòng 
ăn ca, sửa vách 
trần, cầu thang 
nhà văn phòng.

158 158 158 158

B

Công ty TNHH 
MTV thiết kế 
và chế tạo thiết 
bị điện

3,940 800 3,140 3,940 1,140 2,800

1 Mua máy cắt tôn 
silic 400 400 400 400

2 Mua máy đột 
CNC 800 800 800 800

3
Mua máy hút 
chân không 0.6- 300 300 300 3003 chân không 0.6-
1bar

300 300 300 300

4 Mua lò sấy chân 
không 600 600 600 600

5 Mua xe ô tô chở 
CBCNV (xe cũ) 700 700 700 700

6 Cải tạo văn 
phòng 150 150 150 150

7

Nâng cấp, cải 
tạo đường, sân 
nội bộ, xây dựng 
mới nhà kho và 
công trình phụ 
trợ

990 990 990 990

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017 

 
TỜ TRÌNH 

 

BCTC 2016 KIỂM TOÁN, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN; 
CÔNG BỐ KIỂM TOÁN SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH NĂM 2013  

 
I) BCTC NĂM 2016 HỢP NHẤT KIỂM TOÁN: 
1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất 
 

Tài sản 31/12/2016 01/01/2016 
Tài sản ngắn hạn 1.597.569.349.272 1.301.139.625.680 
Tài sản dài hạn 121.333.486.290 83.906.034.829 
TSCĐ 117.840.728.741 74.325.845.632 
Tổng cộng tài sản 1.718.902.835.562 1.385.045.660.509 

 
Nguồn vốn 31/12/2016 01/01/2016 

A. Nợ phải trả 1.346.588.560.395 1.097.193.261.470 
B. Vốn chủ sở hữu: 372.314.275.167 287.852.399.039 
I. Vốn chủ sở hữu 350.357.336.298 271.318.460.170 
-Vốn góp của chủ sở hữu 157.677.670.000 108.957.060.000 
-Thặng dư vốn cổ phần 20.284.860.000 20.284.860.000 
-Cổ phiếu quỹ (1.360.000.000) (1.360.000.000) 
-Quỹ đầu tư phát triển 42.412.951.146 36.171.760.203 
-Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu 24.097.697.280 72.818.307.280 
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 107.244.157.872 34.446.472.687 
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 21.956.938.869 16.533.938.869 
Tổng cộng nguồn vốn: 1.718.902.835.562 1.385.045.660.509 

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 
 

Chỉ tiêu 31/12/2016 01/01/2016 
Doanh thu bán hàng và dịch vụ 2.337.903.241.206 1.808.503.268.693 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 133.727.773.449 51.374.378.787 
Lợi nhuận sau thuế TNDN 119.341.252.913 40.731.658.275 

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 
(Chi tiết kèm BCTC 2016 hợp nhất) 
II) PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 
Chỉ tiêu chính như sau: 
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Chỉ tiêu Tổng cộng (đồng) 
Tổng Doanh thu 2.337.903.241.206 
Tổng chi phí 2.204.175.467.757 
Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế 133.727.773.449 
Thuế TNDN phải nộp 14.386.520.536 
Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016 (*) 119.341.252.913 

(*) Diễn dải: 
 

Tổng Lợi nhuận sau thuế, trong đó: 119.341.252.913 
-Lợi nhuận sau thuế Cơ quan Tổng Công ty 113.531.005.348 
-Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Thiết bị 
lưới điện – EEMC 3.607260.717 

-Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Thiết kế 
và chế tạo thiết bị điện – EEMC 2.202.986.848 

Phân phối lợi nhuận: 
 

Nội dung Thành tiền (đồng) 
Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016 119.341.252.913 
Lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước 4.502.904.959 
Tổng lợi nhuận được phân phối 123.844.157.872 
PHÂN PHỐI:  
-Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương thực hiện) 54.311.438.030 
-Quỹ thưởng Ban QLĐH  500.000.000 
-Cổ tức bằng tiền (12%) 18.839.720.400 
-Để lại chưa phân phối 50.192.999.442 

 

III) CÔNG BỐ SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2013 
ĐƯỢC KIỂM TOÁN XÁC NHẬN 

Báo cáo kiểm toán độc lập số 39/2017/RSMHN-BCKT ngày 18/4/2017 của Công 
ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội: 

- Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013: 40.259.160.000 đồng 
- Tình hình sử dụng vốn: 
+ Xây dựng nhà xưởng TH/KH:  30.000.000.000 đ/ 30.000.000.000 đ  
+ Mua cầu trục TH/KH:  10.259.160.000 đ/ 17.600.000.000 đ 
Tổng cộng TH/KH:    40.259.160.000 đ/ 47.600.000.000 đ 
Kế hoạch sử dụng vốn thay đổi do điều chỉnh lại số tiền theo thực tế (Kế hoạch dự 

kiến chào bán: 3.400.000 CP; Chào bán thành công: 2.883.715 CP). 
 

                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                     CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
                                                                 Trần Văn Quang 



















































 1 

TỔNG CÔNG TY 
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH- 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                     Hà Nội, ngày  29  tháng  5  năm 2017 

 

PHƯƠNG ÁN 
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY 
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017) 

 
I) CĂN CỨ PHÁP LÝ 
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 

62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012, Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 

26/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. 

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
chào bán chứng khoán. 

- Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. 
II) THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: 
1/ Tên tổ chức phát hành: 
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN 
Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH 
Tên viết tắt: EEMC. 
Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. 
Mã chứng khoán: TBD - Sàn giao dịch: UPCoM. 
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số Doanh nghiệp: 

0100101322; do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu 
ngày 01/6/2005; thay đổi lần thứ 13 ngày 13/02/2017. 

Vốn điều lệ: 157.677.670.000 đồng. 
Điện thoại: (84.4) 38833779; Fax: (84.4) 38833113. 
Website: www.eemc.com.vn. 
2/ Ngành nghề kinh doanh chính: 
Theo Giấy Chứng nhận doanh nghiệp hiện tại của EEMC: 
- Công nghiệp kỹ thuật cơ khí, điện: Sản xuất máy biến áp truyền tải, trung gian và 

phân phối, dây dẫn điện, sản phẩm thiết bị điện khác, máy móc kỹ thuật dùng trong công 
nghiệp và dân dụng.   

- Chế tạo phụ tùng, phụ kiện phục vụ các lĩnh vực chế tạo, sửa chữa thiết bị năng lượng 
và xây dựng. 

- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng; xây lắp đường dây và trạm điện 
đến 500kV, xây dựng nhà ở .v.v 

http://www.eemc.com.vn.
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- Tư vấn, thiết kế các công trình công nghiệp, sản phẩm công nghiệp, xây dựng công 
nghiệp và dân dụng. Nghiên cứu, ứng dụng KHKT, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ. 

III) PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 
1/ Tổng quan về một số chỉ tiêu tài chính 3 năm: 
 

TT Tên chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm  2016 
1 Tổng doanh thu (tr.đồng) 1.185.195 1.808.503 2.337.903 
2 Tổng tài sản (tr. đồng) 1.051.245 1.385.045 1.718.902 
3 Vốn chủ sở hữu (tr. đồng) 287.107 287.852 372.314 
4 Vốn điều lệ (tr. đồng) 108.957 108.957 157.677 
5 Cổ phiếu quỹ (CP) 68.000 68.000 68.000 
6 Tổng cổ phiếu đang lưu hành (CP) 10.827.706 10.827.706 15.767. 767 
7 Lợi nhuận sau thuế (tr.đồng) 23.940 40.731 119.341 
8 ROA (%) 2,28 2,94 6,94 
9 ROE (%) 8,34 14,15 32,05 
10 Giá sổ sách (đồng/CP) 24.512 24.901 23.700 
11 Cổ tức bằng tiền (%) 15 15 12 

2/ Quá trình tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty: 
 

Thời 
điểm 

Vốn điều lệ  
(1.000 đồng) 

Giá trị vốn 
tăng thêm 

Hình thức 
tăng vốn Đơn vị cấp Giấy phép 

K
hi

 th
àn

h 
lậ

p 
1/

6/
20

05
 

50.000.000 - Ban đầu 

-Chuyển đổi từ DNNN sang 
Công ty cổ phần. 
-Giấy CNĐKKD số 
0103008085 (nay là số 
0100101322) do Sở KH & ĐT 
Hà Nội cấp lần đầu ngày 
01/06/2005.  

Từ
 9

/1
0/

20
07

  -
 

26
/5

/2
00

8 

66.000.000 16.000.000 

Trả cổ tức và 
chào bán cho 
cổ đông hiện 
hữu; 
Chào bán cho 
Đối tác chiến 
lược. 

-Giấy CNĐKKD số 
0103008085 (nay là số 
0100101322) đăng ký thay đổi 
lần 03 ngày 26/5/2008; 
-Giấy chứng nhận chào bán cổ 
phiếu ra công chúng số 
190/UBCK-GCN ngày 
09/10/2007 của UBCKNN 

Từ
 2

5/
10

 -:
-

15
/1

1/
20

13
 

94.837.150 28.837.150 

Chào bán cổ 
phiếu cho cổ 
đông hiện 
hữu và cho 
người lao 
động. 

-Giấy CNĐKDN số 
0100101322 đăng ký thay đổi 
lần 9 ngày 14/02/2014; 
-Giấy chứng nhận chào bán cổ 
phiếu ra công chúng số 
55/GCN-UBCK ngày 
17/10/2013 của UBCKNN 
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Từ
 1

9/
6-

:-
24

/6
/2

01
4 

108.957.060 14.119.910 

Phát hành cổ 
phiếu tăng 
vốn cổ phần 
từ vốn chủ sở 
hữu (cổ phiếu 
thưởng tỷ lệ 
15%) 

-Giấy CNĐKDN số 
0100101322 đăng ký thay đổi 
lần 10 ngày 07/8/2014; 
-Giấy thông báo xác nhận Báo 
cáo phát hành cổ phiếu thưởng 
số 3745/UBCK-QLPH ngày 
27/6/2014 của UBCKNN. 

Từ
 1

5/
6-

:-
30

/6
/2

01
6 

157.677.670 48.720.610 

Phát hành cổ 
phiếu tăng 
vốn cổ phần 
từ vốn chủ sở 
hữu (cổ phiếu 
thưởng tỷ lệ 
45%) 

-Giấy CNĐKDN số 
0100101322 đăng ký thay đổi 
lần 12 ngày 21/7/2016; 
-Giấy thông báo xác nhận Báo 
cáo phát hành cổ phiếu thưởng 
số 2706/UBCK-QLCB ngày 
20/5/2016 của UBCKNN. 

3/ Cơ cấu vốn cổ phần EEMC: 
 

TT Cổ đông SL Vốn cổ phần (đ) Tỷ lệ (%) 
1 Cổ đông Nhà nước (EVN) 1 73.132.280.000 46,38 
2 Cổ đông EEMC, trong đó: 463 44.260.500.000 28,07 

- Cổ đông nội bộ (HĐQT, Ban 
Tổng GĐ, Ban KS, KTT 8 17.294.960.000 10,97 

- Cổ đông là người lao động khác 455 26.965.540.000 17,10 
3 Cổ đông pháp nhân bên ngoài 6 231.080.0000 0,15 
4 Cổ đông nước ngoài 1 166.750.000 0,11 
5 Cổ đông cá nhân ngoài khác 449 39.208.060.000 24,86 
6 Cổ phiếu quỹ 1 680.000.000 0,43 
 Tổng cộng: 921 157.677.670.000 100,0 

 

4/ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ EEMC: 
4.1- Nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 
* Phương thức:  
Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng cho cổ 

đông hiện hữu). 
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần 
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu. 
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 15.767.767 cổ phiếu. 
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phiếu. 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành được hưởng quyền phát hành: 15.767.767 cổ phiếu - 

68.000 cổ phiếu = 15.699.767 cổ phiếu. 
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- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu 
hành): 79,69% (Tức tỷ lệ thực hiện: 100: 79,69, nghĩa là cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại 
ngày chốt danh sách cổ đông được nhận 7.969 cổ phiếu mới). 

- Tổng cổ phiếu phát hành: 79,69% x 15.699.767 cổ phiếu = 12.511.144 cổ phiếu 
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 125.111.440.000 đồng 
- Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 12.511.144 + 15.767.767 = 28.278.911 cổ phiếu 
- Vốn điều lệ sau phát hành: 282.789.110.000 đồng 
- Nguồn vốn thực hiện thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trong BCTC hợp nhất gần nhất 

được kiểm toán (BCTC năm 2016), gồm:              
 

1 Thặng dư vốn cổ phần (đồng): 8.750.000.000 
2 Quỹ đầu tư phát triển (đồng): 42.412.951.146 
3 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (đồng): 24.097.697.280 
4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đồng): 49.850.791.574 
 Cộng (đồng): 125.111.440.000 
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành được làm tròn 

xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A 
sở hữu 5.176 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu như sau: 5.176 * 79,69/100 = 
4.124,7 cổ phiếu, được làm tròn xuống là 4.124 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,7 cổ phiếu sẽ 
hủy bỏ. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 
* Kế hoạch, các bước thực hiện 
Bước 1: Lập Hồ sơ nộp báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 
Bước 2: Sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép phát hành, lập Văn bản 

chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 
Bước 3: Lập danh sách phát hành; Gửi thông báo và công bố thông tin theo luật định. 
Bước 4: Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
Bước 5: Thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 
Bước 6: Thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 
Bước 7: Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu bổ sung; Công bố thông tin. 
4.2- Phát hành (chào bán) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
Tổng Công ty có nhu cầu phát hành (chào bán) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 

27,39% đồng thời với phương án phát hành cổ phiếu thưởng. Do thủ tục EVN trình Bộ Công 
thương phê duyệt nên hiện chưa có văn bản thống nhất; Khi EVN có văn bản thống nhất, 
HĐQT EEMC bổ sung Phương án đưa vào biểu quyết tại Đại hội./. 

 

                                                               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                      
                                                                             CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
                                                                         Trần Văn Quang 
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TỔNG CÔNG TY 
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH- 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 
 

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

 
            Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017 

NỘI DUNG SỬA ĐIỀU LỆ 
TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 

 
ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI 

       

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông 
sáng lập 
1. Vốn điều lệ của Tổng Công ty Thiết bị 
điện Đông Anh khi mới thành lập là: 
50.000.000.000 VNĐ. 
Vốn điều lệ của Tổng Công ty theo Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2007 ngày 27/3/2007 là: 
66.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi sáu tỷ 
Việt Nam đồng). Trong đó: Vốn Nhà nước 
(EVN) là 29.835.000.000 VNĐ chiếm 
45,2% vốn    điều lệ. 
Vốn điều lệ mới của Tổng Công ty theo 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2015 ngày 14/5/2015 là: 
108.957.060.000 VNĐ (Một trăm lẻ tám tỷ 
chín trăm năm mươi bảy triệu không trăm 
sáu mươi ngàn đồng). Trong đó: Vốn Nhà 
nước (EVN) là 50.436.060.000 VNĐ chiếm 
46,28% vốn điều lệ. 
Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty 
được chia thành 10.895.706 cổ phần với 
mệnh giá là: 10.000 VNĐ/CP. 

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông 
sáng lập 
1. Vốn điều lệ của Tổng Công ty Thiết bị 
điện Đông Anh khi mới thành lập là: 
50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ 
đồng). 
Vốn điều lệ mới hiện nay của Tổng Công 
ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2017 ngày 
25/4/2017 là: 157.677.670.000 VND (một 
trăm năm mươi bảy tỷ sáu trăm bảy mươi 
bảy triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).  
Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty 
được chia thành 15.767.767 cổ phần với 
mệnh giá là: 10.000 VND/cổ phần. 
 

                           
Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý 
Tổng Công ty sẽ ban hành một hệ thống 
quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu 
trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của 
Hội đồng quản trị. Tổng Công ty có một 
Tổng Giám đốc điều hành một số Phó Tổng 
Giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội 
đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc 
điều hành và các Phó Tổng Giám đốc có 
thể đồng thời là Thành viên Hội đồng quản 
trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm 
hoặc bãi miễn bằng một Nghị quyết được 
thông qua một cách hợp thức. 

Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý 
Tổng Công ty sẽ ban hành một hệ thống 
quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ 
chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo 
của Hội đồng quản trị. Tổng Công ty có 
một Tổng Giám đốc điều hành, Không 
quá 05 Phó Tổng Giám đốc và một Kế 
toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm. Tổng Giám đốc điều hành và các 
Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời là 
Thành viên Hội đồng quản trị, và được 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn 
bằng một Nghị quyết được thông qua một 
cách hợp thức. 
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Điều 36. Ban Kiểm soát 
4. Tổng mức thù lao bình quân cho các 
Thành viên Ban Kiểm soát sẽ không vượt 
quá 40 triệu đồng Việt Nam mỗi năm. Mức 
thù lao có thể cao hơn theo quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông. Thành viên của Ban 
Kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các 
khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi 
phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham 
gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát hoặc 
liên quan đến hoạt động kinh doanh của 
Tổng Công ty. 

Điều 36. Ban Kiểm soát 
Bỏ mục 4. 

 
                                                           HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
 



 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
TỔNG CÔNG TY  

THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017 

 
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2016; 

KẾ HOẠCH CHI NĂM 2017 
 
 

I) BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2016: 
 
 

TT Viên chức quản lý Số 
người 

Tiền 
lương 

(tr.đ/tháng) 

Thù lao 
lương 

(tr.đ/tháng) 
Cả năm 

1 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc 1 40 0 480 

2 Thành viên HĐQT không 
chuyên trách 4 0 6 288 

3 Trưởng Ban Kiểm soát 
không chuyên trách 1 0 3,5 42 

4 Thành viên Ban Kiểm soát 
không chuyên trách 2 0 1,5 36 

 Tổng cộng:    846 
 

II) KẾ HOẠCH MỨC CHI TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2017: 
 

TT Viên chức quản lý Số 
người 

Tiền 
lương 

(tr.đ/tháng) 

Thù lao 
lương 

(tr.đ/tháng) 
Cả năm 

1 Chủ tịch HĐQT 1 40 0 480 

2 Thành viên HĐQT chuyên 
trách 1 25 0 300 

3 Thành viên HĐQT không 
chuyên trách 3 0 8 288 

4 Tổng Giám đốc 1 30 0 360 

5 Trưởng Ban Kiểm soát 
chuyên trách 1 20 0 240 

6 Thành viên Ban Kiểm soát 
không chuyên trách 2 0 2 48 

 Tổng cộng:    1.716 
 

                                                               HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



 

TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH- 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 
 

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

 
       Hà Nội, ngày 05 tháng 6  năm 2017 

 

TỜ TRÌNH 
PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ HĐQT 

 
Căn cứ Văn bản số 352/CV-EEMC ngày 08/3/2017 của EEMC về Phương án 

nhân sự EEMC. 
Căn cứ Văn bản số 1318/EVN-TC&NS ngày 28/3/2017 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam.  
Căn cứ Văn bản số 859/EEMC-NĐD ngày 19/5/2017 của EEMC về Nội dung 

Đại hội đồng cổ đông EEMC năm 2017. 
HĐQT Tổng Công ty trân trọng báo cáo tại Đại hội về Phương án nhân sự EEMC 

để Đại hội biểu quyết thông qua như sau: 
1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hồ Đức Thanh - Thành 

viên HĐQT EEMC theo nguyện vọng cá nhân có đơn xin miễn nhiệm và Nghị quyết 
của EVN. 

2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh - 
Thành viên HĐQT EEMC được EVN có văn bản thôi cử làm Người đại diện 40% vốn 
EVN tại EEMC, thôi chức danh Thành viên HĐQT EEMC theo Nghị quyết của EVN;  

3. Đề cử ông Nguyễn Vũ Cường – Tổng Giám đốc EEMC cử làm Người đại diện 
40% phần vốn góp của EVN tại EEMC tham gia HĐQT EEMC thay ông Nguyễn 
Nghiêm Lĩnh theo Nghị quyết của EVN. 

4. Nhóm cổ đông nội bộ EEMC gộp số cổ phần cá nhân sở hữu tổng cộng 
1.768.592 CP (11,26%) có văn bản đề cử ông Lê Văn Điểm – Phó Tổng Giám đốc 
EEMC làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của EEMC 
bầu vào HĐQT. 

Như vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề nghị Đại hội: 
- Bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT đối với: 

1. Ông Hồ Đức Thanh 
2. Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh 

- Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT. Ứng viên do EVN và Nhóm cổ đông EEMC 
đề cử là: 

1. Ông Nguyễn Vũ Cường 
2. Ông Lê Văn Điểm 

 
                                                          HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



 1 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
TỔNG CÔNG TY 

THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                     Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017 

 
QUY CHẾ  

BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
(THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017) 

 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI Nước 

Cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh 

tiến hành thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT 
theo các nội dung dưới đây:  

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử  
Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 

của Tổng Công ty theo danh sách ngày chốt danh sách cổ đông có mặt tại Đại hội được 
quyền biểu quyết miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT. 

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT 
Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014, Thành viên HĐQT phải có tiêu chuẩn và điều 

kiện sau đây: 
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014; 
- 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định 
khác (Điều lệ EEMC không quy định cụ thể). 

ĐIỀU 3: Điều kiện thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT 
Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT trong các 

trường hợp: 
- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT theo quy định tại 

Điều 151 của Luật Doanh nghiệp 2014; 
- Thành viên HĐQT có đơn từ chức; 
ĐIỀU 4: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT 
a. Biểu quyết việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT: 
Đại hội thực hiện phương thức biểu quyết bằng phiếu. 
b. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 
- Ứng cử, đề cử: 
Theo Điều 24.3 Điều lệ EEMC: “Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong 

thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với 
nhau để đề cử ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được 
đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; 
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- Phương thức bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT. 
Theo Nghị quyết của HĐTV EVN về việc kiện toàn nhân sự HĐQT EEMC, 02 

Thành viên HĐQT EEMC được rút không tham gia HĐQT, số lượng Thành viên HĐQT 
được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 bầu bổ sung 02 người để tổng số Thành viên 
HĐQT của Tổng Công ty là 05. 

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Quy chế quản trị hiện hành của Tổng Công ty, việc 
bầu Thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ 
đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành 
viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 
một hoặc một số ứng cử viên. 

Ví dụ: 
- Trường hợp số ứng viên là 03 (A, B, C), số Thành viên được bầu bổ sung của 

HĐQT là 02. Cổ đông E sở hữu 10.000 CP, theo đó cổ đông E sẽ có tổng số phiếu biểu 
quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu là: 10.000 
CP x 2 = 20.000 CP. Cổ đông E có các phương án bầu như sau: 

+ Bầu dồn hết cho 01 ứng viên A = 20.000 CP, ứng viên B, C = 0. 
+ Bầu đều hoặc không đều cho từng ứng viên mà mình tín nhiệm, song tổng số phiếu 

biểu quyết của các ứng viên không được vượt 20.000 CP. 
- Trường hợp số ứng viên là 02, số Thành viên được bầu bổ sung là 02. Cổ đông E sở 

hữu 10.000 CP, theo đó cổ đông E sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 
phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu là: 10.000 CP x 2 = 20.000 CP. Cổ đông E 
bầu cho ứng viên tổng số phiếu không được vượt 20.000 CP. 

ĐIỀU 5: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 
a. Ban Kiểm phiếu 
- Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: Thông qua Quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và 

phát phiếu bầu; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. 
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử 

vào Thành viên HĐQT; 
b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 
- Ban Kiểm phiếu công khai thùng phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội;  
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi 

cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; 
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; 
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công 

bố trước Đại hội.  
ĐIỀU 6: Nguyên tắc miễn nhiệm và trúng cử Thành viên HĐQT 
-  Thành viên HĐQT miễn nhiệm nếu tỷ lệ thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số 

phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội. 
- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ 

cao xuống thấp, và tỷ lệ thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông 
có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội. 
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-  Trường hợp các ứng cử viên đạt số phiếu bầu bằng nhau thì Đoàn Chủ tịch cho Đại 
hội tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu bằng nhau đó để chọn người có số phiếu 
cao hơn trúng cử. 

ĐIỀU 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 
Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu (bao gồm nội 

dung biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên 
HĐQT). Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng 
số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với 
tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), 
số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho 
từng ứng cử viên vào HĐQT. 

ĐIỀU 8: Giải quyết khiếu nại 
Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch giải quyết và được 

ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.  
Quy chế này gồm có 08 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để 

biểu quyết thông qua ./. 
  

                                       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



 

 

 

 

 

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN 

 

ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

ĐỂ ĐẠI HỘI BẦU 
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TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH- 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Số:          /BB-EEMC 

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

 
       Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017 

 
BIÊN BẢN  

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
(DỰ THẢO) 

 
Tên Doanh nghiệp: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ 

phần. 
Tên viết tắt: EEMC 
Trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội. 
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0100101322 
Thời gian họp: Bắt đầu: ….. giờ …. phút ngày 29/6/2017. 

Kết thúc: …. giờ …. phút ngày 29/6/2017. 
Địa điểm họp: Phòng họp số 1, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông 

Anh - Công ty Cổ phần. 
Chương trình và nội dung 
Đại hội: 

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2017 đã được Đại hội thông qua. 

Số đại biểu tham dự: Tổng số đại biểu tham dự là: …... cổ đông và người 
được ủy quyền dự họp, đại diện cho ……. cổ phần, 
chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
tham dự; Trong đó có Thành viên HĐQT, Thành viên 
Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. 

Khách mời tham dự Đại 
hội: 

(1) ………………. – Đại diện Ban quản lý vốn Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam. 
(2) ………………. – Đại diện Công ty TNHH Kiểm 
toán RSM. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội: Các Thành viên HĐQT Tổng Công ty. 
Thư ký Đại hội: Ông Cao Xuân Khoa. 

 
DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI 
(Theo trình tự thời gian) 

 

I/ THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI: 
1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội. 
2. Báo cáo tính hợp lệ của Đại hội: 
Ông Lê Huy Cần – Thư ký Tổng Công ty, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo 

cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội: Tổng số cổ đông dự họp là …….., đại 
diện cho ……….. cổ phần, chiếm tỷ lệ …….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, giấy 
ủy quyền và số cổ phần hợp lệ, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. 

3. Khai mạc Đại hội: 
Ông Nguyễn Khắc Cường – Phó Chủ tịch Công đoàn đọc tuyên bố lý do khai mạc 

Đại hội, giới thiệu đại biểu, giới thiệu: Đoàn Chủ tịch, gồm các Thành viên HĐQT: 
- Ông Trần Văn Quang  Chủ tịch HĐQT 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EEMC - Biên bản Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 

Trang 2/8 

- Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh  Thành viên HĐQT 
- Ông Nguyễn Đức Công  Thành viên HĐQT  
- Ông Hồ Đức Thanh    Thành viên HĐQT 
- Ông Nguyễn Văn Giang  Thành viên HĐQT 
4. Ông Trần Văn Quang – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đề xuất, sau đó được Đại hội biểu 

quyết thông qua với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành, gồm: 
* Thư ký Đại hội: 
Ông Cao Xuân Khoa.   - Cổ đông mã số: 012  
* Ban Kiểm phiếu:    
Ông Nguyễn Khắc Cường   - Cổ đông mã số: 198, Trưởng ban 
Ông Lê Đức Hạnh    - Cổ đông mã số: 187, uỷ viên 
Ông Lương Văn Giang   - Cổ đông mã số: 396, uỷ viên 
* Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. 
5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:  
Ông Lê Huy Cần - Thư ký Tổng Công ty đọc Quy chế làm việc của Đại hội, được Đại 

hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ ……….% ý kiến tán thành. 
II/ CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI: 
1. Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Tổng 

Công ty trong năm 2015, phương hướng kế hoạch năm 2016; Định hướng chiến lược 
phát triển các năm tới. 

Ông Nguyễn Vũ Cường – Tổng Giám đốc trình bày: 
* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: 
 

TT Chỉ tiêu KH TH % HT 
1 Giá trị doanh thu 1.850.000.000.000 2.337.903.241.206 126,37 
2 Lợi nhuận trước thuế 56.000.000.000 133.727.773.449 238,79 
3 Lợi nhuận sau thuế 44.800.000.000 119.341.252.913 266,38 
4 Vốn chủ sở hữu 285.000.000.000 372.314.275.167 130,63 
5 Giá trị đầu tư XDCB 112.652.000.000 82.971.000.000 73,65 
6 Cổ tức bằng tiền (%) 12 12 100 

* Kế hoạch SXKD năm 2017: 
 

TT Tên chỉ tiêu chính Kế hoạch (đồng) Ghi chú 
1 Giá trị tổng doanh thu 2.386.000.000.000  
2 Lợi nhuận trước thuế 135.000.000.000  
3 Lợi nhuận sau thuế 108.000.000.000  
4 Vốn chủ sở hữu 380.000.000.000  
5 Giá trị đầu tư XDCB 192.745.000.000  

6 Cổ tức bằng tiền theo vốn điều lệ tại 
thời điểm BCTC 2017 12,5%  

* Định hướng, chiến lược phát triển các năm tới: 
HĐQT EEMC đã xây dựng Đề án Chiến lược phát triển Tổng Công ty đến năm 2025, 

tuy nhiên EVN chưa chấp thuận, Đề án Chiến lược phát triển sẽ được báo cáo sau. 
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* Thực hiện đầu tư XDCB năm 2016 và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017: 
Ông Hồ Đức Thanh – TV HĐQT trình bày. 
(Có Báo cáo kèm theo). 
2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; 

Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016; Công bố Báo cáo sử dụng vốn 
thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 được kiểm toán xác nhận. 

Ông Phạm Xuân Thành - Kế toán trưởng trình bày: 
* Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2016 đã được kiểm toán. 
* Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016.  
Chỉ tiêu chính như sau: 
 

Chỉ tiêu Tổng cộng (đồng) 
Tổng Doanh thu 2.337.903.241.206 
Tổng chi phí 2.204.175.467.757 
Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế 133.727.773.449 
Thuế TNDN phải nộp 14.386.520.536 
Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016 (*) 119.341.252.913 

(*) Diễn dải: 
 

Tổng Lợi nhuận sau thuế, trong đó: 119.341.252.913 
-Lợi nhuận sau thuế Cơ quan Tổng Công ty 113.531.005.348 
-Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Thiết bị lưới 
điện – EEMC 3.607260.717 

-Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Thiết kế và 
chế tạo thiết bị điện – EEMC 2.202.986.848 

Phân phối lợi nhuận: 
 

Nội dung Thành tiền (đồng) 
Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016 119.341.252.913 
Lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước 4.502.904.959 
Tổng lợi nhuận được phân phối 123.844.157.872 
PHÂN PHỐI:  
-Quỹ khen thưởng, phúc lợi 54.311.438.030 
-Quỹ thưởng Ban QLĐH 500.000.000 
-Cổ tức bằng tiền (12%) 18.839.720.400 
-Để lại chưa phân phối 50.192.999.442 

* Công bố Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 được 
kiểm toán xác nhận: 

Báo cáo kiểm toán độc lập số 39/2017/RSMHN-BCKT ngày 18/4/2017 của Công ty 
TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội: 

- Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013: 40.259.160.000 đồng 
- Tình hình sử dụng vốn: 
+ Xây dựng nhà xưởng TH/KH:  30.000.000.000 đ/ 30.000.000.000 đ  
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+ Mua cầu trục TH/KH:  10.259.160.000 đ/ 17.600.000.000 đ 
Tổng cộng TH/KH:    40.259.160.000 đ/ 47.600.000.000 đ 
Kế hoạch sử dụng vốn thay đổi do điều chỉnh lại số tiền theo thực tế (Kế hoạch dự 

kiến chào bán: 3.400.000 CP; Chào bán thành công: 2.883.715 CP). 
(Kèm Tài liệu Đại hội). 
3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động 

SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2016 
Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày. 
(Có Báo cáo kèm theo). 
4. Nội dung 4: Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2017 cho Tổng Công ty 
Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày đề xuất lựa 

chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017 là: 
Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. 

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà LOTUS, số 02, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
(Kèm Tài liệu Đại hội). 
5. Nội dung 5: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn 

chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). 
Ông Nguyễn Đức Công – Thành viên HĐQT trình bày. Nội dung cơ bản Phương án 

phát hành là: 
- Tên cổ phiếu: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần 
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu. 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành được hưởng quyền: Tổng số cổ phiếu đã phát 

hành: 15.767.767 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 68.000 = 15.699.767 cổ phiếu. 
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu 

hành): 79,69% (Tức tỷ lệ thực hiện: 100: 79,69, nghĩa là cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu 
tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận 7.969 cổ phiếu mới). 

- Tổng cổ phiếu phát hành: 79,69% x 15.699.767 cổ phiếu = 12.511.144 cổ phiếu 
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 125.111.440.000 đồng 
- Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 12.511.144 + 15.767.767 = 28.278.911 cổ phiếu 
- Vốn điều lệ sau phát hành: 282.789.110.000 đồng 
- Nguồn vốn thực hiện thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trong BCTC hợp nhất gần nhất 

được kiểm toán (BCTC năm 2016), gồm: Thặng dư vốn cổ phần hình thành từ đợt phát 
hành cổ phiếu năm 2007; Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu; Lợi 
nhuận sau thuế chưa phân phối: Tổng 125.111.440.000 đồng.          

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành được làm 
tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ 
đông A sở hữu 5.176 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu như sau: 5.176 * 
79,69/100 = 4.124,7 cổ phiếu, được làm tròn xuống là 4.124 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,7 
cổ phiếu sẽ hủy bỏ. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 
Ủy quyền cho HĐQT ban hành các Quyết định, Văn bản trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo hướng dẫn của pháp luật và tổ chức thực hiện. 
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(Kèm Tài liệu Đại hội). 
6. Nội dung 6: Tờ trình về sửa Điều lệ EEMC 
Ông Nguyễn Văn Giang - Thành viên HĐQT trình bày: Sửa đổi Điều lệ EEMC theo 

Luật Doanh nghiệp 2014. 
Sửa các Điều: 5, 28, 36 Điều lệ EEMC để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014. 
(Kèm Tài liệu Đại hội). 
7. Nội dung 7: Báo cáo việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban 

Kiểm soát, Tổng Giám đốc EEMC năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao, lương cho 
Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc EEMC năm 2016 

Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Thành viên HĐQT trình bày: 
- Báo cáo năm 2016: Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2016. 
- Kế hoạch năm 2017: Các mức theo các chức danh thực tế của EEMC. 
 (Kèm Tài liệu Đại hội). 
8. Nội dung 8: Báo cáo công tác nhân sự HĐQT 
Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Thành viên HĐQT trình bày: Căn cứ văn bản của 

EEMC, căn cứ Nghị quyết của HĐTV EVN (cổ đông Nhà nước nắm 46,38% vốn tại 
EEMC), giới thiệu: 

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hồ Đức Thanh - Thành viên 
HĐQT theo nguyện vọng cá nhân có đơn xin miễn nhiệm. 

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh là 
Người đại diện 40% vốn EVN tại EEMC, thôi làm Người đại diện phần vốn EVN tại 
EEMC; Cử ông Nguyễn Vũ Cường – Tổng Giám đốc EEMC làm Người đại diện 40% 
phần vốn EVN tại EEMC tham gia HĐQT EEMC thay ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh. 

- Nhóm cổ đông nội bộ EEMC gộp số cổ phần sở hữu trên 10% đề cử ông Lê Văn 
Điểm – Phó Tổng Giám đốc EEMC để Đại hội bầu bổ sung HĐQT EEMC. 

Như vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội biểu quyết miễn 
nhiệm 02 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT. 

 (Kèm Tài liệu Đại hội). 
9. Nội dung 9: Tờ trình Quy chế thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT 

và bầu bổ sung Thành viên HĐQT EEMC 
Ông Nguyễn Khắc Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế. 
Đoàn Chủ tịch Đại hội cho biểu quyết, được Đại hội thông qua với tỷ lệ …….% tán 

thành để Đại hội tiến hành thông qua việc miễn nhiệm, giới thiệu ứng viên và bầu cử 
Thành viên HĐQT. 

(Kèm Tài liệu Đại hội). 
10. Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT  
Ông Nguyễn Khắc Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo và hướng dẫn phiếu 

biểu quyết, thu và kiểm phiếu biểu quyết, thông qua Biên bản kiểm phiếu: 
Biên bản kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết thông qua là: 
1- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:………………………………………… 
Tán thành:   ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Không tán thành:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về.        
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Không có ý kiến:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
2- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:………………………………………… 
Tán thành:   ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Không tán thành:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về.        
Không có ý kiến:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
12. Nội dung 12: Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn 

phiếu: 
Đoàn Chủ tịch trình bày: Cổ đông lớn EVN nắm 46,38%, nhóm cổ đông nội bộ sở 

hữu trên 10% có văn bản đề cử để Đại hội bầu bổ sung vào HĐQT EEMC: 
1. Ông Nguyễn Vũ Cường – Tổng Giám đốc EEMC 
2. Ông Lê Văn Điểm – Phó Tổng Giám đốc EEMC 
Đề nghị cổ đông khác giới thiệu thêm ứng viên. 
…………………………………………………………………………………… 
Ông Nguyễn Khắc Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo và hướng dẫn phiếu 

bầu, phương thức bầu, thu và kiểm phiếu bầu, thông qua Biên bản kiểm phiếu: 
Danh sách ứng viên: 
…………………….……………………………………………………………… 
Kết quả phiếu bầu: 
Ông (Bà):………….……………………………………………………………… 
Tán thành:   ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Không tán thành:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về.        
Không có ý kiến:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Ông (Bà):………….……………………………………………………………… 
Tán thành:   ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Không tán thành:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về.        
Không có ý kiến:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ EEMC; Các 

ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT EEMC: 
……………………………………………………………………………………. 
III/ PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG 
3.1 Phần ý kiến thảo luận: 
………………………………………………………………………………….. 
3.2 Phần ý kiến của Đoàn Chủ tịch Đại hội:  
………………………………………………………………………………….. 
IV/ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI 
4.1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết: 
Bao gồm các nội dung đã kê như trên. 
4.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Nội dung: 
Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Tổng Công 

ty trong năm 2016, phương hướng kế hoạch năm 2017; Định hướng chiến lược phát 
triển các năm tới 
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Đại hội biểu quyết thông qua: 
Tán thành:   ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Không tán thành:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về.        
Không có ý kiến:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Nội dung 2: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; 

Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016; Công bố Báo cáo sử dụng vốn 
thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 được kiểm toán xác nhận 

Tán thành:   ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Không tán thành:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về.        
Không có ý kiến:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động 

SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2016 
Đại hội biểu quyết thông qua: 
Tán thành:   ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Không tán thành:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về.        
Không có ý kiến:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Nội dung 4: Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2017 của Tổng Công ty  
Đại hội biểu quyết thông qua: 
Tán thành:   ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Không tán thành:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về.        
Không có ý kiến:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Nội dung 5: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn 

vốn chủ sở hữu. 
Đại hội biểu quyết thông qua: 
Tán thành:   ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Không tán thành:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về.        
Không có ý kiến:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Nội dung 6: Tờ trình về sửa Điều lệ EEMC 
Đại hội biểu quyết thông qua: 
Tán thành:   ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Không tán thành:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về.        
Không có ý kiến:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Nội dung 7: Báo cáo việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban 

Kiểm soát, Tổng Giám đốc EEMC năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao, lương cho 
Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc EEMC năm 2017 

Đại hội biểu quyết thông qua: 
Tán thành:   ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
Không tán thành:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về.        
Không có ý kiến:  ……….. CP, chiếm …….. % số cổ phần biểu quyết thu về. 
V/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN BẾ MẠC 
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Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2017 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần và Đại hội ủy quyền cho 
ông Chủ tịch HĐQT – TM. Đoàn Chủ tịch Đại hội căn cứ Biên bản này để ký và ban hành 
Nghị quyết Đại hội và thực hiện công bố thông tin theo quy định.  

Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội: 
Tán thành:  ……%. 
Không tán thành: ……%. 
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty Thiết bị điện 

Đông Anh – Công ty Cổ phần đã kết thúc vào hồi …… giờ … phút ngày 29/6/2017. 
Biên bản này gồm 08 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định. 
Đoàn Chủ tịch và Thư ký phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

Tổng Công ty cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung 
Biên bản này ./. 

 
    THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                   TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
 
 
 
 
 
      Cao Xuân Khoa                                           Trần Văn Quang 
 
 
 

Nơi nhận:                                                          
- CBTT (UBCKNN, HNX) 
- HĐQT, BKS, BTGĐ                          
- HĐTV EVN,  
- Ban QL vốn EVN 
- Các đơn vị trực thộc 
- ĐU, CĐ, BTĐTN 
- Website EEMC 
- Cổ đông 
- Lưu Vthư, TH 
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TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH- 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Số:            /NQ-EEMC 

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

 
 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017 

 
NGHỊ QUYẾT  

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
(DỰ THẢO) 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014. 
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC). 
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên EEMC năm 2017. 
 

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 EEMC khai mạc hồi 13 giờ 
15 phút ngày 29/6/2017 tại trụ sở chính của EEMC, địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị 
trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, với ….….cổ đông và người ủy quyền, đại 
diện cho …………….. cổ phần, tương đương………...% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết của EEMC đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây: 

 

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Công ty về kết quả hoạt động năm 2016, 
phương hướng kế hoạch năm 2017; Định hướng hoạt động các năm tới. 

1. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2016: 
 

Chỉ tiêu Thực hiện Kế hoạch Tỷ lệ % 
Tổng doanh thu (đ) 2.337.903.241.206 1.850.000.000 126,37 
Giá trị đầu tư XDCB (đ) 82.971.000.000 112.652.000.000 73,65 
Lợi nhuận trước thuế (đ) 133.727.773.449 56.000.000.000 238,79 
Lợi nhuận sau thuế (đ) 119.341.252.913 44.800.000.000 266,38 

2. Kế hoạch các năm sau: 
* Kế hoạch năm 2017 
- Giá trị tổng doanh thu:    2.386.000.000.000 đ 
- Kế hoạch đầu tư XDCB: 192.745.000.000 đ 
- Lợi nhuận trước thuế: 135.000.000.000 đ 
- Lợi nhuận sau thuế:   108.000.000.000 đ 
- Cổ tức bằng tiền:  12,5% (vốn điều lệ tại thời điểm BCTC 2017). 
* Kế hoạch dài hạn 
EEMC đã xây dựng Đề án Chiến lược phát triển EEMC tới năm 2025 xin ý kiến 

EVN theo phân cấp. Khi được EVN chấp thuận, EEMC sẽ trình tại Đại hội kỳ sau. 
(Có Báo cáo chi tiết kèm theo). 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……….% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. 
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Điều 2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016; Phương án phân chia lợi 
nhuận, trả cổ tức năm 2016; Công bố Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 
cổ phiếu năm 2013 được kiểm toán xác nhận. 

* Các chỉ tiêu chính: 
 

Chỉ tiêu Tổng cộng (đồng) 
Tổng Doanh thu 2.337.903.241.206 
Tổng chi phí 2.204.175.467.757 
Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế 133.727.773.449 
Thuế TNDN phải nộp 14.386.520.536 
Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016 119.341.252.913 

* Phân phối lợi nhuận: 
 

Nội dung Thành tiền (đồng) 
Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016 119.341.252.913 
Lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước 4.502.904.959 
Tổng lợi nhuận được phân phối 123.844.157.872 
PHÂN PHỐI:  
-Quỹ khen thưởng, phúc lợi 54.311.438.030 
-Quỹ thưởng Ban QLĐH 500.000.000 
-Cổ tức bằng tiền (12%) 18.839.720.400 
-Để lại chưa phân phối 50.192.999.442 

* Công bố Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 
được kiểm toán xác nhận: 

Báo cáo kiểm toán độc lập số 39/2017/RSMHN-BCKT ngày 18/4/2017 của Công ty 
TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội: 

- Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013: 40.259.160.000 đ 
- Tình hình sử dụng vốn: 
Hạng mục Xây dựng nhà xưởng (TH/KH):  30.000.000.000 đ/ 30.000.000.000 đ  
Hạng mục Mua cầu trục (TH/KH):   10.259.160.000 đ/ 17.600.000.000 đ 
Tổng cộng (TH/KH):      40.259.160.000 đ/ 47.600.000.000 đ 
Kế hoạch sử dụng vốn thay đổi do điều chỉnh lại số tiền theo thực tế (Kế hoạch dự 

kiến chào bán: 3.400.000 CP; Chào bán thành công: 2.883.715 CP). 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……….% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. 
Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt 

động và các giám sát khác của EEMC năm 2016. 
(Có Báo cáo chi tiết kèm theo). 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……….% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. 
Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017 cho EEMC  
- Đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;  
- Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà LOTUS, số 02 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà nội. 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……….% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. 
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Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu. 

- Tên cổ phiếu: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần 
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu. 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành được hưởng quyền: Tổng số cổ phiếu đã phát 

hành: 15.767.767 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 68.000 = 15.699.767 cổ phiếu. 
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu 

hành): 79,69% (Tức tỷ lệ thực hiện: 100: 79,69, nghĩa là cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu 
tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận 7.969 cổ phiếu mới). 

- Tổng cổ phiếu phát hành: 79,69% x 15.699.767 cổ phiếu = 12.511.144 cổ phiếu 
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 125.111.440.000 đồng 
- Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 12.511.144 + 15.767.767 = 28.278.911 cổ phiếu 
- Vốn điều lệ sau phát hành: 282.789.110.000 đồng 
- Nguồn vốn thực hiện thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trong BCTC hợp nhất gần nhất 

được kiểm toán (BCTC năm 2016), gồm: Thặng dư vốn cổ phần hình thành từ đợt phát 
hành cổ phiếu năm 2007; Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu; Lợi 
nhuận sau thuế chưa phân phối: Tổng 125.111.440.000 đồng.          

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành được làm 
tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ 
đông A sở hữu 5.176 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu như sau: 5.176 * 
79,69/100 = 4.124,7 cổ phiếu, được làm tròn xuống là 4.124 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 
0,7 cổ phiếu sẽ hủy bỏ. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 
Đại hội ủy quyền cho HĐQT EEMC ban hành Nghị quyết HĐQT, lập hồ sơ trình 

các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hành, đăng ký lưu ký bổ 
sung, đăng ký giao dịch bổ sung và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……….% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. 
Điều 6. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ EEMC. 
- Điều 5: Sửa vốn điều lệ là: 157.677.670.000 đồng. 
- Điều 28: Sửa cụm từ là: Tổng Công ty có không quá 05 Phó Tổng Giám đốc. 
- Điều 36: Bỏ mục 4. 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……….% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. 
Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban KS, Tổng 

Giám đốc năm 2016; Kê hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban KS, Tổng 
Giám đốc năm 2017. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……….% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. 
Điều 8: Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT EEMC đối với: 
1/ Ông: ………………………………………………………………………….. 
Tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết là: ……….% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. 
2/ Ông: ………………………………………………………………………….. 
Tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết là: ……….% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. 
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Điều 9: Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT EEMC đối với: 
1/ Ông: ………………………………………………………………………….. 
Tỷ lệ bầu là: ……….% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. 
2/ Ông: ………………………………………………………………………….. 
Tỷ lệ bầu là: ……….% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. 
Điều 10. Hiệu lực của Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/6/2017. 
Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều 

hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty. 

Biên bản này gồm 04 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định ./. 
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