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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
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BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỎNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một
số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn
đi kèm;
- Căn cứ Điều lệ tồ chức và hoạt động hiện hành Tồng công ty Viglacera - CTCP;
I. Tên doanh nghiệp, thòi gian, địa điếm, thành phần Đại hội:
1. Tên doanh nghiệp: Tồng cồng ty Viglacera - CTCP
Trụ sở chính: Tầng 16-17 tòa nhà Viglacera, số 01 đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam
Từ Liêm, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0100108173
2. Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 6 năm 2019
3. Địa điểm: Phòng khánh tiết Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phường Me Trì, Quận
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
4. Thành phần tham dự:
4.1. Đại biếu, khách mời:
Bộ xây dựng:
- Ồng Đậu Minh Thanh, Vụ trưởng Vụ quản lý Doanh nghiệp Bộ xây dựng.
- Ồng Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng.
4.2. Các cố đồng của Tổng công ty Viglacera - CTCP có tên trong danh sách chốt
quyền dự Đại hội đồng cổ đông vào ngày 0 Y/06/2019.
II. NỘI DƯNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI
Sau khi thực hiện các nghi thức, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội cồ đông thường
niên năm 2019 của Tổng công ty Viglacera-CTCP (“Tổng công ty”).
1.
Ỏng Ngô Trọng Toán, thay mặt Ban kiếm tra tư cách cổ đông: đã tiến hành
các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tons cồng ty Viglacera - CTCP như sau:
- Theo danh sách cổ đông của Tồng công ty chốt tại ngày 07/06/2019, tổng số cổ
đông của Tống công ty Viglacera-CTCP là 4.122 cồ đông, tương ứng với tổng số cổ phần
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sở hừu là 448.350.000 cổ phần, tươna ứng với 4.483.500.000.000 đồng vốn điều lệ của
Tổng công ty.
- Tổng số cồ phần có quyền biểu quyết là 448.350.000 cồ phần (Bốn trăm bốn mươi
tám triệu, ba trăm năm mươi nghìn cổ phần).
- Số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tính đến 8 giờ 30 phút
neày 26/06/2019 là 182 cồ đông đại diện cho 354.307.167 cồ phần, chiếm 79,02% số cồ
phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Viglacera - CTCP.
Căn cứ quy định của Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc
hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ
chức và hoạt động của Tồng công ty Viglacera-CTCP. Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 Tồng công ty Viglacera - CTCP là họp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
Ổng Ngô Trọng Toán thay mặt Ban Tổ chức thông báo:
Theo thông báo về việc đề cử/ ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT và BKS tại
ĐHĐCĐ thường niên 2019 của TCT: cồ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy
định có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS cần gửi hồ sơ về TCT trước 16h
ngày 16/06/2019.
Theo đó, đến hết neày 16/06/2019, Ban tồ chức không nhận được đề cừ nào từ các cổ
đông.
Tính đến trước 7h30 sáng nay (ngày 26/06/2019), Ban tổ chức nhận được 2 đề cử
ứng viên, bao gồm:
- BXD: đề cử 2 ứng viên HĐQT và 2 ứng viên BKS.
- Nhóm cồ đông sở hữu 23.272.040 cổ phần (chiếm tỷ lệ 5,19%) do ông Phạm Anh
Sơn làm đại diện: đề cử 1 ứng viên HĐQT
Ngoài ra, Ban Tổ chức không nhận được thêm đề cử nào khác.
2. Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Ban Tổ chức:
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội và mời Đoàn Chủ tịch lên làm việc
Đoàn Chủ tịch:
- Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Ông Trần Ngọc Anh - ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tồng công ty;
- Ông Nguyễn Quý Tuấn - ủy viên HĐQT Tổng công ty;
- Ông Lưu Văn Lấu - ủy viên HĐQT Tồng công ty.
Thư kỷ Đại hội gồm các ông/bà:
- Ồng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tồng giám đốc Tồng công ty;
- Bà Trần Thị Minh Loan - Giám đốc Ban Tài chính Ke toán Tổng công ty;
- Bà Cao Thị Nhung - Trưởng phòng Tổ chức lao động Tổng công ty.
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Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cố phần có quyên
biêu quyêt tham dự Đại hội.
3. Thông qua Chưong trình Đại hội '
Ông Luyện Công Minh - chủ tọa Đại hội thông qua chưong trình làm'việc của Đại hội.
Đại hội biêu quyết thông qua với tỳ lệ biếu quyết đồng ý: 100% sô cô phân cỏ quyên
biêu quyêt tham dự Đại hội.
4. Thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ông Nguyễn Quý Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Đại hội biếu quyết thông qua với tỳ lệ biểu quyết đồng ỷ: 100% sô cô phân có quyên
biểu quyết tham dự Đại hội
5. Bầu Ban bầu cử, kiểm phiếu
Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban bầu cử, kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua
gồm các ông bà:
1. Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban
2. Ồng Nguyễn Vũ Anh
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
4. Bà Nguyễn Thị Quế
5. Ông Nguyễn Ánh Dương
6. Ông Nguyễn Hoàng
7. Bà Lê Ngân Bình
8. Bà Nguyễn Thị Châu
9. Bà Đỗ Thị Vân Anh
10. Bà Trằn Thị Nhung
11. Ổng Nguyễn Xuân Phong
12. Ông Lê Mậu Dần
Đại hội biếu quyết thông qua với tỳ lệ biểu quyết tán thành: 100% so co phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội
6. Phần trình bày các báo cáo tại Đại hội
- Ồng Lưu Văn Lấu - ủ y viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, thay mặt Hội đồng
quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch
hoạt động năm 2019.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó tồng giám đốc Tổng công ty, thay mặt Ban Tổng
giám đốc điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2018, các
mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019.
- Bà Ngô Thùy Trang - Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty, thay mặt Ban kiểm soát
trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
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7. Các nội dung trình và xin biểu quyết tại Đại hội
7.1. Ông Lưu Văn Lấu, ủy viên HĐQT TCT báo cáo các nội dung trình Đại hội
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (Theo kết quả đã được kiềm toán bới
Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC); kế hoạch SXKD và đầu tư phát triền năm 2019.
- Mức thù lao của Hội done quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Công tác săp xêp doanh nghiệp và đổi mới doanh nahiệp năm 2019;
- Phương án sử dụna thặns dư vốn cổ phần thu được từ các đợt phát hành tăng vốn
điều lệ;
- Phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển khoa học công nghệ
trong năm 2019;
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn của Tổng Công ty và
Báo cáo tiền lương và thu nhập của Tồng Giám đốc Tồna Công ty năm 2018;
- Lựa chọn Công ty kiềm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cồ đông;
7.2. Sửa đồi điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và Quy chế nội bộ về
quản trị của Tổng công ty: Đại diện Ban soạn thảo của Tổng Công ty trình bày tóm tắt
nội duna điều lệ tổ chức và quy chế nội bộ về quản trị phù họp với Nghị định số
71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướna dẫn về quản trị công ty áp dụng
đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài
chính về việc hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017
của Chính phủ.
8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
8.1 Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS
Chủ tọa Đại hội trình ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT: Căn cứ khoản 1,
điều 25 và khoản 1, điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT, quy định về số lượng
thành viên HĐQT và BKS như sau:
- Số lượng thành viên HĐQT: 5 - 7 người
- Số lượng thành viên BKS: 3 - 5 người.
Căn cứ vào mô hình hiện tại của TCT, nhằm đảm bảo việc ra quyết định một cách
nhanh chóng và tập trung, Đoàn chủ tịch xin Đại hội cho ý kiến thông qua số lượng thành
viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới như sau:
- Số lượng thành viên HĐQT: 5 người
- Số lượng thành viên BKS: 3 người
Đại hội biểu quyết thông qua với tỳ lệ biểu quyết tán thành: 95,61% số cổ phần cỏ
quyền biểu quyết tham dự Đại hội; Tỷ lệ biểu quyết không cỏ ỷ kiên: 4,39% sô cô phân có
quyền biầi quyết tham dự Đại hội
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8.2 Thông qua danh sách nhân sự
Ông Luyện Công Minh chủ tọa thông qua danh sách nhân sự:
- Theo Thông báo về việc đề cử/ ứng cử ứns viên để bầu thành viên HĐQT và BKS
tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của TCT: cồ đông, nhóm cồ đông có đủ điều kiện theo quy
định có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS cần gửi hồ sơ về TCT trước 16h
ngày 16/06/2019.
Theo đó, đến hết neày 16/06/2019, Ban tồ chức không nhận được đề cử nào từ các cồ
đông. Tính đến trước 7h30 sáng nay (ngày 26/06/2019), Ban tồ chức nhận được 2 đề cử
ứng viên, bao gồm:
- BXD: đề cử 2 ứng viên HĐQT, gồm:
1. Ỏng Ngicyễn Anh Tuấn - ủy viên HĐQT, Tổng Giảm đốc TCT Viglacera - CTCP;
2. Ông Trần Ngọc Anh - ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TCT Viglacera - CTCP;
và 2 ứng viên BKS, gồm:
1. Bà Nguyễn Thị cầm Vân - BKS TCT Viglacera - CTCP;
2. Bà Phạm Ngọc Bích - Phòng KSNB, Ban TCKT TCT Viglacera - CTCP.
- Nhóm cồ đông sở hữu 23.272.440 cổ phần (chiếm tỷ lệ 5,19%) do ông Phạm Anh
Sơn làm đại diện: đề cử 1 ứng viên HĐQT là: Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch HĐQT
TCT Viglacera - CTCP.
Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Tồng Công ty và Thông báo về việc đề cử ứng viên
Ban Kiềm soát, hai đề cử trên là hợp lệ.
Như vậy,
- Số lượng ứng viên HĐQT do cồ đông/nhóm cổ đông đề cử là 03 ứng viên, chưa đủ
số lượng ứng viên cần thiết để bầu thành viên HĐQT như số lượng ĐHĐCĐ đã thông qua
là 5 thành viên.
- Số lượng ứng viên BKS do cổ đồng/nhóm cổ đông đề cử là 02 ứng viên, chưa đủ số
lượng ứng viên cần thiết để bầu thành viên BKS như số lượng ĐHĐCĐ đã thông qua là 3
thành viên.
Căn cứ theo khoản 3, điều 11 và khoản 2 Điều 19 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
khoản 3, điều 25 TT95/2017/TT-BTC; khoản 4, Điều 25 và khoản 5, Điều 35 - Điều lệ tổ
chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty, thì trong trường hợp số lượng ứng viên
HĐQT/BKS do ứng cử và đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm
có thể đề cử thêm ứng cử viên.
Ngày 19/06/2019, HĐQT Tổng công ty đã nhận được văn bản đề cử của nhóm cồ
đông sở hữu 147.548.120 cổ phần, chiếm 32,91% tồng số cổ phần đang lưu hành của Tổng
Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 07/06/2019 giới thiệu 02 ứng viên để bầu vào
HĐQT và văn bản đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 111.927.600 cổ phần, chiếm 24,96%
tổng số cồ phần đang lưu hành của Tổng Công ty VIGLACERA - CTCP tại ngày chốt
danh sách cồ đông 07/06/2019 giới thiệu 01 ứng viên để bầu vào BKS.
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Trên cơ sở đó, trước giờ họp ĐHĐCĐ, HĐQT đương nhiệm đã họp thôns qua việc
đề cử 2 ứng viên được aiới thiệu là:
1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giảm đốc Tồng Công ty cổ phần
Thiết bị điện Việt Nam
2. Bà Đỗ Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch HĐQT Tồng Công ty c ổ phần Thiết bị
điện Việt Nam, Tổng Giảm đốc Công ty TNHH MTV Gelex Land;
BKS đương nhiệm đã họp thông qua việc đề cử thêm 1 ứna viên là: Bà Nguyễn Thị
Thanh Yến - Kế toán trưởng Công ty cồ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Ong Luyện Công Minh báo cáo tổng hợp danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:
- ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT bao gồm 05 người:
1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - ủy viên HĐQT, Tổng Giảm đốc TCT Vìglacera - CTCP;
2. Ông Trần Ngọc Anh - ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giảm đốc TCT Vigỉacera - CTCP;
3. Ồng Luyện Công Minh - Chủ tịch HĐQT TCT Viglacera - CTCP.
4. Ông Nguyên Văn Tuan - Chủ tịch HĐQT, Tồng Giám đốc Tổng Công ty Co phần
Thiết bị điện Việt Nam
5. Bà Đo Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch HĐQT Tồng Công ty cổ phần Thiết bị
điện Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Geỉex Land;
- ứng viên để bầu làm thành viên BKS bao gồm 03 ngưởi:
1. Bà Nguyễn Thị cấm Vân - BKS TCT Viglacera - CTCP;
2. Bà Phạm Ngọc Bích - Phòng KSNB, Ban TCKT TCT Vigỉacera - CTCP.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến —Kế toán trưởng Công ty cỗ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS với tỳ lệ biểu quyết
tản thành: 95,06% sô cô phân có quyên biêu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biêu quyêt không cỏ ỷ kiên: 4,94%) sô cô phân cỏ quyên biêu quyêt tham dựĐại hội
Đến lOlt ngày 26/6/2019, tổng số cỗ đông dự họp là 251 Cỗ đông (bao gồm cả cổ
đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cố đông), đại diện cho
386.745.478 cổ phần, chiếm 86,26% số cỗ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty
Vỉglacera - CTCP.
8.3 Thông qua quy chế bầu cử.
Ồng Ngô Trọng Toán, trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn
bầu cử.
Đại hội biếu quyết thông qua với tỳ lệ biểu quyết tán thành: 95,06% số cỗ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội; Tỷ lệ biểu quyết không cỏ ỷ kiến: 4,94%) số cổ phần có
quyên biêu quyêt tham dự Đại hội.
8.4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS.
9. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung báo cáo, trình thông qua Đại hội:
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* Tại Đại hội đã có 04 cổ đông: cổ đông mã số 4018 (Nguyễn Hữu Phú), cổ đồng
mã sô 4017, Lương Văn Hoàn (ủy quyền của cổ đôn2 Phan Quang Time), cổ đông mã số
3993 đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ các vấn đề:
- Mục đích thay đồi Điều lệ Tồng công ty.
- Việc phát hành tăng vốn của Tồng công ty trong các năm trước chưa tương xứng
với tăng tỷ suất lợi nhuận, giải thích thêm về kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
- Làm rõ hơn tiên độ đầu tư, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số Dự án
trọng điềm:
+ Dự án kính siêu trắng Phú Mỹ.
+ Dự án sứ vệ sinh cao cấp Mỹ Xuân - Vũng Tàu.
+ Dự án KCN tại tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình.
- Tình hình kinh doanh nhóm gạch ốp lát
- Thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT nhiệm kỳ mới .
- Hỗ trợ của thành viên HĐQT thuộc nhóm GELEX vào hoạt động của Tổng công ty.
* Đoàn Chủ tịch: ồng Luyện Công Minh - chủ tịch HĐQT Tổng công ty, ông
Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty, ông Trần Ngọc Anh - Phó TGĐ Tổng
công ty đã trả lời lần lượt các ý kiến của các cổ đông. Phân tích thực trạng hoạt động của
Tổng công ty liên quan trực tiếp tới các vấn đề cổ đông hỏi.
Các Cổ đông đã không có ý kiến hỏi thêm.
10. Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:
lO.l.Thông qua báo cáo HĐQT, TGĐ, Ban Kiểm soát:
Đại hội biếu quyết thông qua với tỳ lệ biểu quyết tán thành: 100% so co phần có
quyền biếu quyết tham dự Đại hội.
10.2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã
được kiểm toán bỏi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) và thực hiện đầu tư năm 2018
Thực hiện 2018
Đon vị
Chỉ tiêu
TH
%TH/KH
tính
KH
1. Lọi nhuận trước thuế
+ Tổng công ty - CTCP (theo BCTC họp nhất)
tỷ đồng
950
847
89,1%
+ Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)
tỷ đồng
600
608
101,3%
2. Tổng doanh thu
tỷ đồng
+ Tổng công ty - CTCP (theo BCTC họp nhất)
8.812
96,8%
9.100
tý đồng
+ Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)
80,4%
3.900
3.135
3. Thực hiện đầu tư công ty mẹ
2.000
2.526
126%
tỷ
đồng
+ Lĩnh vực kinh doanh nhà
759
100%
758
tỷ đ ồ n g
+ L ĩn h v ự c đ ầ u t ư h ạ tầ n g k ỹ th u ậ t v à d ịc h v ụ K C N
627
1.180
188%
tỷ đồng
+ Lĩnh vực v ậ t liệu
552
104%
529
tỷ đồng
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo
86
35
40%
tỷ đồng
100,0%
4. Vốn điều lệ của TCT Viglacera-CTCP
4.483,5
4.483,5
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Đại hội biển quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tản thành: 100% sô cô phân có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10.3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019:
10.3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Chỉ tiêu
1. Lợi nhuận trước thuế
+ Tổng công ty - CTCP (theo BCTC họp nhất)
+ Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)
2. Tổng doanh thu
+ Tổng công ty -CTCP (theo BCTC họp nhất)
+ Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)
3. Thực hiện đầu tư công ty mẹ
+ Lĩnh vực kinh doanh nhà
+ Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN
+ Lĩnh vực vật liệu
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo
4. Vốn điều lệ của TCT Viglacera-CTCP

Đon vị
tính

TH 2018

KH2019

%KH2019/
TH2018

tỷ đông
tỷ đồng

847
608

950
650

112,2%
107,0%

tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ động
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng

8.812
3.135
2.526
759
1.180
552
35
4.483,5

9.300
3.500
2.350
615
1.645
60
30
4.483,5

105,5%
111,6%
93%
81%
139%
11%
86%
100%

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biếu quyết tản thành: 100% sô cô phân có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10.3.2. Kế hoạch đầu tư phát triển
Triển khai thực hiện đầu tư các dự án chuyển tiếp và dự án mới năm 2019, cụ thế
như sau:
a. Lĩnh vực vật liệu
* Các dự án chuyển tiếp
- Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (Giai đoạn 1), công suất 600 tấn/ngày
(Công ty TNHH Kính nỗi siêu trắng Phủ Mỹ); dự kiến hoàn thành và đưa nhà máy vào vận
hành trong quý IV/2019;
- Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính tiết kiệm năns lượng tại KCN Yên Phong
(Công ty CP Viglacera Đáp cầu): dự kiến hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành trong
Quý IV/2019;
- Dự án đầu tư kính cán siêu trắng công suất 650 tấn/ngày tại KCN Yên Phong-Băc
Ninh (Tong Công ty Viglacera): Tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng vê thị
trường, các yếu tố đầu vào, công nghệ - thiết bị và các điều kiện liên quan, đảm bảo tính
khả thi để triển khai tại thời điểm thích họp;
- Dự án KHCN Dây chuyền BTK 200 ngàn m3/năm (Tồng Công ty triển khai tại
Công ty CP Bê tông khỉ Viglacera): Đưa dự án vào hoạt động đạt mục tiêu của dự án trong
Quý 11/2019;
- Dự án Xí nghiệp khai thác chế biến nguyên liệu (Công ty CP Viglacera Thanh Trì):
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Hoàn thành xây dựno và đưa nhà máy vào khai thác, cung cấp đủ nguồn nguyên liệu đạt
chắt lượna cao cho các đơn vị sản xuất sứ vệ sinh cuối quý IV/2019.
* Nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư và đầu tư các dự án mới
- Đầu tư 01 nhà máy sản xuất sứ vệ sinh cao cấp công suất 750.000 SP/năm tại khu
vực miền Bắc (dự kiến tại KCN Phú Hà - Phú Thọ), giao cho Công ty CP Sứ Việt Trì
Viglacera làm chủ đầu tư;
- Đầu tư 01 nhà máy sản xuất bồn tắm và phụ kiện sứ vệ sinh, gạch giả gỗ giao cho
Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera làm chủ đầu tư;
- Đầu tư 01 nhà máy sản xuất tấm trần thạch cao giai đoạn 1 công suất 15 triệu
m2/năm bằng hình thức góp vốn thành lập Công ty cồ phần mới với tỷ lệ vốn góp của
Tổng Công ty Viglacera - CTCP là 30%.
- Đầu tư mở rộng nhà máy aranite Mỹ Đức (Vũng Tàu), tăng công suất thêm khoảng
6 triệu m2/năm, để sản xuất các sản phẩm granite kích thước lớn, cao cấp (Công ty CP
Viglacera Tiên Sơn);
- Đầu tư 02 nhà máy sản xuất Panel và gạch bê tông khí tại khu vực miền Nam và
miền Trung theo hình thức đầu tư mới hoặc mua lại các nhà máy hiện có;
- Dự án đầu tư máy móc thiết bị nâng công suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm
tại Công ty Sen vòi Viglacera.
b. Lĩnh vực bất động sản
- Khu công nghiệp:
+ Tồ chức triển khai đằu tư 02 KCN mới là KCN Yên Mỹ - Hưng Yên với diện tích
280 ha (Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Yên Mỹ Hưng Yên), KCN Yên Phong IIc - Bắc Ninh với diện tích 221 ha (Tổng Công ty Viglacera);
+ Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư KCN Đồng Văn IV mở rộng, KCN Thuận
Thành - Bắc Ninh (Tong Công ty Viglacera);
+ Tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuậưdịch vụ tại các dự án KCN đang triển khai là
Đồng Văn IV - Hà Nam, Yên Phong mở rộng - Bắc Ninh, Tiền Hải - Thái Bình, Hải Yên và
Đông Mai - Quảng Ninh, Phú Hà - Phú Thọ, Phong Điền - Huế (Tổng Công ty Viglacera).
- Khu đô thị và nhà ở:
+ Các dự án chuyển tiếp tại Khu đô thị Đặng Xá (Hà Nội) của Tồng Công ty;
+ Các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội: Nhà ở xã hội tại Kim Chung - Đông Anh (1.588
căn) (Hợp tác đầu tư với Tồng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội) và chuẩn bị đâu
tư Dự án Nhà ở xã hội Tiên Dương - Đồng Anh (39ha) (Hợp tác đầu tư với Công ty CP
Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành);
+ Các dự án nhà ở công nhân và nhà ở thương mại tại Yên Phong - Bắc Ninh gôm
Nhà ở cồng nhân (9,8ha), Nhà ở thương mại (9,6ha), các dự án chuyển tiếp tại KĐT Yên
Phong - Bắc Ninh (51 ha); Các dự án nhà ở cho CBCNV tại các KCN Đồng Văn - Hà
Nam, Phú Hà - Phú Thọ, Hải Yên và Đông Mai - Quảng Ninh ... (Tổng Công ty
Viglacera);
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+ Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu vực miền Nam phục vụ nhu cầu về nhà ở cho
CBCNV của các nhà máy: Kính nồi, Kính Low-e, Sứ Bình Dương, Sứ Mỹ Xuân, ốp lát
Mỹ Đức và N/m kính siêu trắng Phú Mỹ (Tổng Công ty Vigỉacera);
+ Dự án Khu sinh thái Vân Hải giai đoạn 1 (35ha) (Công ty CP Viglacera Vân Hải)'.
Hoàn thiện khu biệt thự nghỉ dưỡng trong năm 2019, khu khách sạn trong năm 2020;
Đồng thời, thực hiện chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 (40ha) và mở rộng dự án khu du lịch
(121ha);
+ Dự án chuyển đồi mục đích sử dụng đất hiện có sang thực hiện đầu tư khu nhà ở
tại Nhà máy Kính Đáp cầu (phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) trên khu đất diện tích 12,5ha
(Công ty CP Viglacera Đáp cầu).
c. Đầu tư tại nước ngoài
Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư của Tồng Công ty theo tiến độ trong các lĩnh vực
vật liệu, và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp:
+ Dự án đầu tư gạch ốp lát - sứ vệ sinh: Triển khai các bước đầu tư, cải tạo 02 nhà
máy hiện có; dự kiến vận hành khai thác 02 nhà máy đạt công suất thiết kế 154.000 sản
phẩm sứ vệ sinh/năm và 3 triệu m2 gạch ốp lát/năm trong 6 tháng cuối năm 2019;
+ Tổ chức triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng KCN trong Đặc khu kinh tế Mariel tại
Cuba. Trong năm 2019, dự kiến đầu tư đồng bộ khoảng 50ha hạ tầng kỹ thuật để phục vụ
công tác kinh doanh.
d. Lĩnh vực nghiên cứu phát trien, đào tạo
ứng dụng kết quả nghiên cứu của Dự án KHCN, cùng với tư vấn của nhà thầu
HESS (CHLB Đức) sử dụng phối liệu từ tro bay sản xuất gạch bê tông khí để đầu tư các
nhà máy mới hoặc xem xét đánh giá việc mua lại các nhà máy từ các doanh nghiệp khi
xuất hiện cơ hội, có mức giá hợp lý và các điều kiện thuận lợi.
Đại hội biếu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cố phần cỏ
quyền biếu quyết tham dự Đại hội.
10.4.
Thông qua phương án Phân phối lọi nhuận năm 2018 và Ke hoạch phân
phối lọi nhuận năm 2019
10.4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
(1) Lọi nhuận trước thuế và chưa trích Quỹ KHCN:
- Trích quỹ Phát triên khoa học cồng nghệ:
(2) Lọi nhuận công ty mẹ trước thuế TNDN sau khi
trích quỹ KHCN:
(3) Lọi nhuận công ty mẹ sau thuế TNDN:
- Tăng lợi nhuận do kết quả KTNN về BCTC 2017:
- Giảm lợi nhuận do kết quả KTNN về quyết toán vốn
nhà nước để chuyển sang công ty cồ phần:
- Dự phòng phải trả về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh
nghiệp (từ 20/9/2014 đến 31/12/2018):
(4) LNST chưa phân phối lũy kế tại 31/12/2018:

652.607.068.490 đồng
-45.000.000.000 đồng
607.607.068.490 đồng
504.081.001.112 đồng
20.791.911.386 đồng
-13.874.752.398 đồng
-26.040.845.788 đồng
484.957.314.312 đồng
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-1.329.412.548 đồng
- Dự phòng phải trả về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh
nghiệp (từ 01/01/2019 đến 22/03/2019):
483.627.901.764 đồng
(5) Lọi nhuận còn lại dùng đế phân phối:
35.277.901.764 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,0% LNST):
448.350.000. 000 đồng
(6) Lọi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ:
(7) Chia cổ tức:
4.483.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ chia cổ tức
448.350.000. 000 đồng
- Chia cổ tức 10% vốn điều lệ:
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biếu quyết tản thành: 100.% sô cô phân có
quyên biêu quyêt tham dự Đại hội..
10.4.2. Ke hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
Khi lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ vượt kế hoạch sẽ xem xét trích Quỹ Khoa
học công nghệ tối đa 10% lợi nhuận trước thuế và trích các quỹ khác theo quy định.
Cổ tức kế hoạch năm 2019 dự kiến là 10,5% vốn điều lệ.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỳ lệ biếu quyết tán thành: 100% sô cô phân có
quyên biêu quyết tham dự Đại hội.
10.5.
Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế
hoạch năm 2019; Báo cáo tiền lưoiầg và thu nhập của Tống Giám đốc Tông Công ty năm
2018
10.5.1. Thù lao thực hiện năm 2018
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 90/NQ-ĐHĐCĐ ngày
29/6/2018, theo đó mức lương kế hoạch của Hội đồng quản trị là 108 triệu
đồng/người/tháng và của Ban Kiểm soát là 56 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, mức
tiền lương bình quân thực hiện năm 2018 vẫn không thay đổi so với thực hiện năm 2017,
cụ thể:
- Hội đồng quản trị là 90,0 triệu đồng/người/tháng;
- Ban Kiểm soát là 47,0 triệu đồng/naười/tháng.
10.5.2. Báo cáo tiền lưong và thu nhập của Tổng Giám đốc Tống Công ty năm 2018.
Ke hoạch: 106,9 triệu đồng/tháng
Thực hiện: 106,9 triệu đồng/tháng
10.5.3. Tiền thưỏng của người quản lý:
Năm 2018 Côn2 ty mẹ Tổng công ty đạt mức lợi nhuận 607,6 tỷ đồng/KH 600 tỷ
đồng ĐHĐCĐ giao (đạt 101,3%). Vì vậy người quản lý công ty dự kiến được thưởng 1,5
tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách, cụ thể là:
- Hội đồng quản trị:

90,0 tr xl,5 = 135,0 triệu đồng/người

- Ban kiểm soát:

47,0 tr X 1,5 = 70,5 triệu đồng/người

10.5.4. Kế hoạch năm 2019
Mức tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý năm 2019 dự kiên:
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Chỉ tiêu

Đon vị tính

1. Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)

Triệu đồng/
người/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát (03 người)

Năm 2018
Ke hoach

Thực hiện

Ke hoạch
năm 2019

108

90,0

108

56

47,0

56,0

3. Tiền thưởng
3.1. Hội đồng quản trị (05 người)
3.2. Ban Kiểm soát (03 người)

1,5 tháng
lương
BQ/người

135,0
70,5

Mức lương kế hoạch năm 2019 được vận dụng Khoản 2 Điều 18 Mục 5 Thông tư số
28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, áp
dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm là 2,0 lằn.
Trường hợp lợi nhuận thực hiện của Công ty mẹ hoàn thành kế hoạch năm 2019,
được thưởng tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tản thành: 100% số cồ phần có
quyền biêu quyết tham dự Đại hội.
10.6.
Thông qua kế hoạch triển khai công tác sắp xếp doanh nghiệp và đổi mói
doanh nghiệp năm 2019
Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ tại các đơn vị đồng thời cơ cấu lại sở hữu vôn của
Tồng công ty tại các công ty con, cụ thể:
10.6.1. Tiếp tục triển khai Phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty cồ phần Viglacera
Vân Hải (đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tông Công
ty) với các nội dung chủ yếu sau:
- Tăng vốn điều lệ (giai đoạn 2) từ 165 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, số cổ phần phát hành
thêm 13.500.000 cổ phần;
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 done;
- Giá khởi điểm phát hành: Giá trị sồ sách báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điếm
phát hành;
- Hình thức phát hành: Đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đối tượng phát hành: Tồ chức và cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện tham
gia đấu giá;
- Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Viglacera-CTCP sau phát hành: Trên 50%;
- Thời điểm phát hành: Quý 3/2019.
10.6.2. Tái cơ cấu vốn tại Công ty CP Chao Viglacera, trong đó giảm vốn sở hữu của
Tồng Công ty Viglacera - CTCP tại Công ty CP Chao Viglacera từ 51% xuống 30%, đồng
thời cơ cấu lại cồ đông góp vốn.
10.6.3. Triển khai các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ của Cồng ty CP ViMariel từ
5 triệu USD lên 10 triệu USD, đồng thời giữ nguyên tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty
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Viglacera - CTCP (99,9%) nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư diện tích 50ha theo tiến độ
cam kết.
10.6.4.
Tiếp tục triển khai công tác sắp xếp doanh nghiệp và đồi mới doanh nghiệp
theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
Đại hội biếu quyết thông qua với tỳ lệ biểu quyết tán thành: 97,91% sồ cô phân cỏ
quyền biêu quyết tham dự Đại hội, tỷ lệ biểu quyết không tản thành: 2,09% sô cô phân có
quyên biêu quyêt tham dự Đại hội.
10.7. Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cố phần
+ Tồng số tiền thu ròng từ các đợt phát hành:
+ Số tiền đã được phê duyệt phương án sử dụng
theoNQĐHĐCĐ:
+ Tổng số tiền thặng dư:
Chi tiết như sau:

2.769.705.384.000 đồng;
2.177.142.500.000 đồng;
931.205.384.000 đồng;
Số tiền đã được Tong
Ả so
phê duyệt
tiền
phương án sử thặng dư
dụng theo NQ
(triệu
ĐHĐCĐ (triệu
đồng)
dồng)
(3)
(ũ
425.000 138.379
np

STT

Phương án sử dụng

(ỉ)
l

(2)
Đot tăng vốn từ 2.645 tv ỉên 3.070 tỷ đồng
Dự án đâu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu
hạ tầng KCN Phú Hà GD 1
Vốn lưu động cho dự án Kính Lowe - Bình
Dương
Bô sung vôn lưu động và chuyển sử dụng cho
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu
hạ tầng KCN Đồng Văn, tỉnh Hà Nam
Dự án Yên Phong mở rộng
Dự án Kính Lowe - Bình Dương
Dự án nhà máy sứ Mỹ xuân 2016
Đơt phát hành tăng vốn từ 3.070 lên 4.270
tỷ đồng
Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sứ
Viglacera Mỹ Xuân, công suất 750.000 sản
phẩm/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A,
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Dự án Đầu tư xâỹ dựng và kinh doanh kết
cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn IV
giai đoạn 2 (211,4ha) tại huyện Kim Bảng,
tỉnh Hả Nam
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết
cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong I
mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất
Kính nổi siêu trắng tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Bố sung vốn lưu động cho Tổng công ty

1
2
3
4
5
6
H
1

2

3
4
5

Số tiền thu
ròng (triệu
đồng)
(3)
563.379

A

242.750

242.750

82.250

82.250

172.250
21.988
21.515
22.626

100.000

1.918.184

1.464.000

718.184

292.000

292.000

52.656

154.200

154.200

27.807

691.690

691.690

124.731

310.000
28.110

310.000
16.110

55.902
14.905

-

-

-

72.250
21.988
21.515
22.626
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STT

6
7

8

M

Phương án sử dụng

Đâu tư góp vôn các dự án tại Cuba theo tiến
độ triển khai
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu
dịch vụ, nhà ở công nhân khu công nghiệp
Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà
Nam
Đẩu tư vốn cho công ty Đáp cầu đế thực hiện
dự án Di dời Nhà máy sản xuất và đầu tư dây
chuyền gia công lắp dựng kính tiết kiệm năng
lượng chất lượng cao tại KCN Yên Phong
tỉnh Bắc Ninh theo văn bản số 390/BXDQLDN ngày 02/03/2018 của Bộ Xây dựng
Đơt phát hành tăng vốn từ 4.270 tv đồng
lên 4.483,5 tv đồng
(muc đích bố sung vốn lưu đông)
TỐNG CỘNG

Số tiền thu
ròng (triệu
đồng)

Số tiền đà được
phê duyệt
phương án sử
dụng theo NQ
ĐHĐCĐ (triệu
dồng)

Tổng số
tiền
thặng dư
(triệu
đồng)

320.000

320.000

50.000

50.000

72.184

72.184

288.143
2.769.705

288.143
2.177.143

74.643
931.205

Đại hội biêu quyết thông qua với tỳ lệ biểu quyết tán thành: 97,91% số cố phần cỏ
quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 2,09% số cổ phần có
quyên biêu quyêt tham dự Đại hội.
10.8.
Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ đàu tư phát triển và quỹ phát triển khoa
học công nghệ trong năm 2019
10.8.1. Phương án sử dụng số dư quỹ đầu tư phát triển năm 2019
- Tổng quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2018: 89.987.989.240 đồng.
- Phương án sử dụng: đề thực hiện dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty (Dự án đầu tư
xây d\mg và kinh doanh kết cấu hạ tang KCN Tiền Hải tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thải Bình).
10.8.2. Pliưong án sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ trong năm 2019
(1) Tổng số dư Quỹ phát triển KHCN được sử dụng
tại 31/12/2018:
- Phương án sử dụng quỹ KHCN trong năm 2019:
+ Đe tài cấp Nhà nước (Bê tông khí) - phần vốn tự có:
+ Các đề tài KHCN do Viện NCPT Viglacera thực hiện:
+ Họp đồng dịch vụ tư vấn với Aosibo:
+ Hoạt động mua sắm thiết bị thí nghiệm và kiểm tra chất
lượng sản phẩm và nguyên nhiên liệu:
+ Hoạt động đào tạo:
+ Các hoạt động và đề tài NCPT khác:
(2) Trích bổ sung Quỹ phát triển KHCN năm 2019:
(mức dự kiến tối đa 10% LNTT Công ty mẹ)

67.047.389.364 đồng;

37.638.000.000 đồng;
3.070.000. 000 đồng;
3.200.000. 000 đồng;
7.353.000. 000 đồng;
15.100.000.000 đồng;
686.389.364 đồng.
65.000.000.000 đồng.

- Quỹ phát triển KHCN trích bồ sung năm 2019 dự kiến được sử dụng như sau:
+ Đầu tư bồ sung cho đề tài cấp nhà nước (Bê tông khí);
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+ Nghiên cứu đầu tư dự án bồn tắm và phụ kiện sứ vệ sinh;
+ Nghiên cứu đầu tư các hạng mục Băng đồ rót áp lực cao (các Công ty thuộc khôi
Sứ vệ sinh của Tồng Công ty) và Gạch kích thước lớn (Công ty CP Viglacera Tiên Son)
+ Các hoạt động và đề tài NCPT khác của Tổng Công ty.
- Phương án sử dụng chi tiết đối với quỹ phát triển KHCN trích bổ sung năm 2019
được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty xem xét phê duyệt.
Đại hội biêu quyêt thông qua với tỳ lệ biêu quyêt tán thành: 100% sô cô phân có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10.9. Thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ các đọt
của Tổng Công ty tại Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2019
Số tiền
Mục đích sử dụng vốn
STT
thu được
từ đọt
phát
hành
A
1
2
3
4
5
B
I
1

2
3
4
5
II
1
2

Đọt tăng vốn từ 2.645 tỷ lên 3.070 tỷ đồng ( ngày
phát hành ngày 28/08/2016)
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng
KCN Phú Hà GĐ 1
Vốn lưu động cho dự án Kính Lowe - Bình Dương
Bổ sung vốn lưu động cho tổng công ty
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng
KCN Đồng Văn, tỉnh Hà Nam
Bố sung vốn cho các dự án đang triển khai của Tống
công ty
Đụt tăng vốn từ 3.070 tỷ lên 4.270 tỷ đồng ( ngày
phát hành ngày 08/06/2017)
Số tiền thu được từ đấu giá theo giá khởi điếm

phát hành tăng vốn

Số tiền đã Số tiền
sử dụng
chưa sử
đến ngày dụng hết
10/06/2019 từ đọt
phát
hành
535.692
27.687
563.379
26.314

242.750

216.436

82.250
27.698
144.552

82.250
27.698
144.552

66.129

64.755

1.373

1.918.184

1.499.012

419.172

1.476.000

1.234.852

241.148

Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ
Xuân, công suất 750.000 sản phẩm/năm tại Khu công
nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng
Khu công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 2 (21 l,4ha) tại
huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng
Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên
Phong, tỉnh Bắc Ninh
Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Kính nôi
siêu trắng tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty

292.000

286.753

5.247

154.200

153.974

226

691.690

456.014

235.676

310.000

310.000

-

28.110

28.110

-

Số tiền thu được thực tế tăng thêm so vói giá khỏi
điềm
Đầu tư góp vôn các dự án tại Cuba theo tiến độ triên
khai
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ,
nhà ở công nhân khu công nghiệp Đồng Văn IV, huyện
Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

442.184

264.160

178.024

320.000

144.584

175.416

50.000

47.392

2.608

-

-

-
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STT

3
C

Mục đích sử dụng vốn

Bô sung vốn lưu động cho Tống công ty
Đợt tăng vốn từ 4.270 tỷ lên 4.483 tỷ đồng (mục đích
bồ sung vốn lưu động)
Tông cộng

Số tiền Số tiền đã Số tiền
thu được sử dụng
chưa sử
từ đọt
đến ngày dụng hết
phát
10/06/2019 từ đọt
hành
phát
hành
72.184
72.184
288.143
288.143
-

2.769.705

2.322.847

446.859

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,91% số cỗ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội; Tỷ lệ biểu quyết không tản thành : 2,09 % số cổ phần
có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10.10. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng
Công ty Viglacera - CTCP phê duyệt mức khen thưởng đối vói phần Iọ*i nhuận vưọt
kế hoạch năm 2018 của các công ty có vốn góp của Tổng công ty.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,91% so co phấn có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội; Tỳ lệ biểu quyết không tản thành : 2,09 %) sô cô phần
có quyển biểu quyết tham dự Đại hội.
10.11. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tố chức và hoạt động của Tông Công
ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty phù họp với Nghị định số
71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hưóng dẫn về quản trị công ty áp
dụng đối vói công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của
Bộ Tài chính về việc hưóng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày
06/06/2017 của Chính phủ.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tản thành: 97,6% sô cô phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội; Tý lệ biểu quyết không tản thành: 2,09% số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội; Tỳ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,31 %) so cô phần
có quyên biêu quyêt tham dự Đại hội.
10.12. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền CỈ10 Hội đồng quản trị chịu trách
nhiệm đánh giá năng lực của các đon vị cung cấp dịch vụ thông qua các báo giá chào
hàng cạnh tranh và lựa chọn Công ty kiểm toán có đầy đủ năng lực theo đề xuất của
Ban kiểm soát Tổng công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tản thành: 100% so cố phần có
quyển biếu quyết tham dự Đại hội.
11. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS
Ỏng Ngô Trọng Toán - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT.
- Ông Trần Ngọc Anh:

308.067.110 phiếu bầu

- Bà Đỗ Thị Phương Lan: 193.235.276 phiếu bầu
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- ồng Luyện Công Minh: 268.332.956 phiếu bầu
- Ồng Nguyễn Anh Tuấn: 458.051.610 phiếu bầu
- Ông Nguyễn Văn Tuấn: 588.211.825 phiếu bầu
Các ông bà có tên dưới đây trúng cử là thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ
2019 - 2024 (Danh sách sáp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp).
- Ông Nguyễn Văn Tuấn
- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Trần Ngọc Anh
- Ông Luyện Công Minh
- Bà Đỗ Thị Phương Lan.
Ong Ngô Trọng Toán - Trưởng ban Kiềm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên
BKS.
1. Bà Phạm Ngọc Bích :

399.456.702 phiếu bầu

2. Bà Nguyễn Thị cẩm Vân : 302.276.873 phiếu bầu
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến: 385.311.448 phiếu bầu
Các ông bà có tên dưới đây trúng cử là thành viên BKS Tồng công ty nhiệm kỳ 2019
-2024 (Danh sách săp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuốne thấp).
1. Bà Phạm Ngọc Bích
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến
3. Bà Nguyễn Thị cẩm Vân
Sau giò’ nghỉ giải lao, HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2019-2024) ra mắt, công bố
các chức danh:
1. Chủ tịch Hội đông quản trị: Õng Nguyễn Văn Tuấn
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Luyện Công Minh
3. Tồng Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn
4. Trưởng ban kiểm soát: Bà Phạm Ngọc Bích
12. Lãnh đạo Bộ xây dựng phát biểu:
Ồng Đậu Minh Thanh, vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp đã có phát biểu ý kiến
thống nhất với các nội dung công việc, chương trình đã được Đại hội thông qua, đặc biệt
về việc thoái vốn Nhà nước của Tồng cồng ty
13. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị mói phát biểu ý kiến:
Cam kết phối hợp cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty thực hiện các mục tiêu vượt kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 mà Đại hội done cồ đông năm 2019 đã thông qua.
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III.
BIẺU QƯYÉT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐÒNG CỞ ĐỒNG,
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG VÀ BÉ MẠC ĐẠI HỘI
Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2019 được Thư ký đại hội
ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào ngày 26/06/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 của Tổng công ty Viglacera-CTCP kết thúc nghị sự.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thay mặt Đoàn thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự
thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cồ đông năm 2019 của Tổng công ty
Viglacera - CTCP.
Đại hội tiên hành biếu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và Nghị quyết
Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 14h cùng ngày./.
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TQA ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Minh Loan
Bà Cao Thị Nhung

Luyện Công Minh
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