
CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU 
        ----------- 

Tòa nhà ITD, 01 Sáng Tạo, Q.7, TPHCM 

 

Số: 001/2022/BBH/ĐHĐCĐ 

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

----------------- 
 

    (Kỳ họp thường niên) 
 
 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu; 

- Căn cứ vào Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội; 

I. Thời gian và địa điểm: 

 Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu (MCK: GLT) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 28/12/2005. 

 Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2022, vào lúc 14h00, tại phòng họp của tòa nhà ITD, số 01 Đường 
Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (gọi tắt là 
“Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2022. 

II. Nghi thức: 

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội: 

Bà Đỗ Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) của công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ 
đông tham dự Đại hội: 

 Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, vào lúc 14h00 ngày 22/06/2022, tổng số cổ đông và đại 
diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2022 là: ….  
cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho…..cổ phần có quyền biểu quyết, 
chiếm ….. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. 

Bà Đỗ Thị Thu Hà đã căn cứ vào khoản 1 Điều 19 Điều lệ công ty, tuyên bố kỳ họp ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội 
theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được đại diện. 

2. Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa: 

Đại diện Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có: 

 Ông Lâm Thiếu Quân: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa 
 Ông Nguyễn Hữu Dũng: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 

3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu 

Đại diện Ban tổ chức đã đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau: 

a. Ban Thư ký: 

o Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều 

b. Ban kiểm phiếu: 

o Bà Huỳnh Thị Tuyết Xuân – Trưởng Ban 

o Bà Nguyễn Thị Bích Thảo – Thành viên 

o Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên 

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ 
biểu quyết, tỷ lệ: 100% 

 

 

   DỰ THẢO 



 

III. Nội dung cuộc họp 

1. Chương trình Đại hội 2022 và Thể thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu TV HĐQT&BKS tại Đại 
hội 2022 

Đại diện ban tổ chức trình bày. 

 Ý kiến cổ đông: Không có 

 Tỷ lệ biểu quyết:  

 “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 

 Quyết định thông qua:  

Thông qua Chương trình Đại hội 2022 và Thể thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu TV HĐQT&BKS 
tại Đại hội 2022 

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, tình hình sử dụng và trích lập Quỹ, cổ tức năm 2021, 
KHKD và dự kiến Cổ tức năm 2022 

a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2021 

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày kết quả kinh doanh năm 2021     
          ĐVT: triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
KẾ HOẠCH 

2021 
THỰC 

HIỆN 2021 
% 

ĐẠT 

Doanh thu thuần hợp nhất 221,000 168,118 76% 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ 18,291 58,071 317% 

Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc công ty mẹ 15,652 51,051 326% 

EPS (đồng/cổ phần) 2,150 6,995  

Cổ tức (gồm tiền mặt và cổ phiếu) >=10% 30%  

 

 Ý kiến cổ đông:  

 Tỷ lệ biểu quyết:  

  “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 

 Quyết định thông qua:  

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2021.  

b. Trích lập, sử dụng quỹ KTPL từ lợi nhuận 2021 

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày.  

 Ý kiến cổ đông:  

 Tỷ lệ biểu quyết:  

  “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 



 Quyết định thông qua:  

ĐHĐCĐ thông qua trích lập và sử dụng Quỹ KTPL từ lợi nhuận năm 2021 như sau: 

 

              ĐVT: 1.000.000 đồng 

HẠNG MỤC Công ty GLT  

Số dư đầu kỳ 1,590 

Trích từ lợi nhuận công ty mẹ 1,128 

Tăng khác  30 

Chuyển quỹ về ITD (542) 

Đã sử dụng trong kỳ (88) 

Số dư tại 31/03/2022 2,118 

      

c. Trích lập, sử dụng quỹ đầu tư phát triển 

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày.  

 Ý kiến cổ đông:  

 Tỷ lệ biểu quyết:  

 “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 

 Quyết định thông qua:  

ĐHĐCĐ thông qua trích lập và sử dụng Quỹ ĐTPT từ lợi nhuận năm 2021 như sau: 

                                                                                     ĐVT: 1.000.000 đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Chia cổ tức năm 2021 

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày: đề xuất mức chi cổ tức năm 2021 là 30%, trong đó :   

o Bằng tiền mặt 20%  

o Bằng cổ phiếu 10%    

 Ý kiến cổ đông:  

 Tỷ lệ biểu quyết: 

 “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

HẠNG MỤC   Công ty GLT 

Số dư đầu kỳ 3,104 

Tỷ lệ trích quỹ từ LNST 10 % 

Số tiền trích lập quỹ 5,600 

Đã sử dụng trong kỳ  

Số dư trích quỹ tại 31/03/2022 8,704 



 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 

 Quyết định thông qua:  

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2021 như tờ trình 

e. Kế hoạch kinh doanh năm 2022, mức cổ tức năm 2022 dự kiến 

 Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày:   

 Ý kiến cổ đông:  

 Tỷ lệ biểu quyết:  

 “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 

 Quyết định thông qua:  

- ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau: 

        
     ĐVT: 1.000.000đ                   

Chỉ tiêu tài chính Kế hoạch năm từ 1/4/2022-31/03/2023 

Doanh thu thuần hợp nhất 645.000 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông 
công ty mẹ 

25.800 

Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất thuộc cổ đông 
công ty mẹ 

21.900 

EPS (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành bình 
quân bao gồm bán CPQ và phát hành 5% ESOP 
cho nhân viên) 

2.778 đồng/cổ phần 

Cổ tức dự kiến năm 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ 
phiếu 

>= 20% 

 

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.  

Ông Lâm Thiếu Quân Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2021. 

 Ý kiến cổ đông:  

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021  

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2021. 

 Ý kiến cổ đông:  

 

5. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng BKS trình bày 

 Ý kiến cổ đông:  

 Tỷ lệ biểu quyết:  

  “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 



 Quyết định thông qua:  

ĐHĐCĐ đồng ý giao cho Ban kiểm soát chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ Phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu. 

6. Chương trình ESOP 2022(dựa trên kết quả kinh doanh 2021) 

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày. 

 Ý kiến cổ đông:  

 Tỷ lệ biểu quyết: 

  “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 

 Quyết định thông qua:  

Thông qua chương trình ESOP năm 2022 (dựa trên kết quả kinh doanh 2021) như sau: 

o Tỷ lệ ESOP là 5% tổng số cổ phần đang lưu hành  
o Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định số lượng ESOP cụ thể cho từng đối 

tượng và phương thức triển khai thực hiện chương trình ESOP 2022 theo quy chế ưu đãi quyền sở 
hữu cổ phần dành cho người lao động hiện hành của công ty. 

7. Hạn mức cho cho vay nội bộ 

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày. 

 Ý kiến cổ đông:  

 Tỷ lệ biểu quyết: 

  “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 

 Quyết định thông qua 

Thông qua việc cho Công ty CP CN Tiên Phong vay với hạn mức là 40 tỷ đồng 

8. Trình hủy phương án bán cổ phiếu quỹ ĐHCĐ năm 2021 đã thông qua, trình lại phương án bán 
1.105.150 cổ phiếu quỹ 

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày. 

 Ý kiến cổ đông:  

 Tỷ lệ biểu quyết: 

  “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 

 Quyết định thông qua 

Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ 

9. Trình sửa đổi Qui chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động 

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày. 

 Ý kiến cổ đông:  



 Tỷ lệ biểu quyết: 

  “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 

 Quyết định thông qua 

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua những nội dung Qui chế thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1 
– Toàn văn “Qui chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động”). 

10. Đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Văn Kỳ 

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày: Ông NguyễnVăn Kỳ đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 
13/8/2021 trình bày. 

 Ý kiến cổ đông:  

 Tỷ lệ biểu quyết: 

  “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 

 Quyết định thông qua 

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của NguyễnVăn Kỳ kể từ ngày 21/8/2021. 

11. Bầu thành viên HĐQT / BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021 - 2025  

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày. 

 Ý kiến cổ đông:  

 Tỷ lệ biểu quyết danh sách ứng cử viên HĐQT (độc lập và không độc lập), ứng cử viên BKS:  

  “Tán thành”:             cổ phần /        cổ phần (chiếm   %) 

 “Không tán thành”:   cổ phần /            cổ phần (chiếm %) 

 “Không ý kiến”:  cổ phần /           cổ phần (chiếm %) 

 Phiếu không hợp lệ:    cổ phần /              cổ phần (chiếm %) 

 Tỷ lệ bầu cử: 

 Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT: __________ phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên 
HĐQT: 

o Ông / Bà __________có__________phiếu 

o Ông / Bà __________có__________phiếu 

o Ông / Bà __________có__________phiếu 

o Ông / Bà __________có__________phiếu 

o Ông / Bà __________có__________phiếu 

 Tổng số phiếu bầu cử thành viên BKS: __________ phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên 
BKS: 

o Ông / Bà __________có__________phiếu 

o Ông / Bà __________có__________phiếu 

o Ông / Bà __________có__________phiếu 

 Quyết định thông qua: 

 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021 – 2025: 



o Ông / Bà __________ 

o Ông / Bà __________ 

o Ông / Bà __________ 

o Ông / Bà __________ 

o Ông / Bà __________ 

 Thành viên BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021 – 2025: 

o Ông / Bà __________ 

o Ông / Bà __________ 

o Ông / Bà __________ 

IV. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2022 

 - Ông Lâm Thiếu Quân, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ 
họp thường niên năm 2022, đây là bản ghi nhận các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thống nhất tại kỳ họp. 

 - ĐHĐCĐ thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2022, 
với tỷ lệ: 100% đồng ý. 

 -  Biên bản được lập vào lúc 16h30 của ngày 22/06/2022, Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày. 

 

Xác nhận nội dung Biên bản 

 

           Thư ký        Chủ tọa 

  


