
CÔNG TY CỎ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

XÍHAPUMA
CÔNG BÓ TH Ô NG  TIN TRÊN CÓNG TH ÔNG  TIN Đ IỆN T Ử  CỦA  

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương 

Mã chứng khoán: CTB

Trụ sở chính: số 2 đường Ngô Quyền - Phường cẩm  Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh 
Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc Tài chính 

Địa chỉ: số 02 đường Ngô Quyền - Phường cẩm  Thượng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương 

Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

Loại thông in công bố: cu  24h O  72h cu  Yêu cầu Bất thường cu  Định kỳ 

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Tài liệu Đại hội đồng cỗ đông 
bất thường năm 2020. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công 
ty vào ngày 11/11/2020 tại địa chỉ: http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

K ính gửi: - ủ y  ban Chứng khoán N hà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. H à Nội

(*)Tài liệu đính kèm:
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2020.

Ngày 11 tháng 11 năm 2020 
Nguời được ủy quyền công bố thông tin

http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html
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MỤC LỤC 

 

 

TT  NỘI DUNG 

1  Thông báo mời họp; các mẫu Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự 

2  Thông báo v/v ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; 
các mẫu Giấy ứng cử, Giấy đề cử, mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên 

3  Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 

4  Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng 
mua/bán có giá trị đến 2.000 tỷ đồng 

5  Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT 

6  Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 

7  Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 

8  Mẫu Thẻ và Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội 
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Số: < Ĩ3 5  /TB-HĐQT/HAPUM A Hải Dương, ngày yịo thảng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
M Ờ I HỌP ĐẠI H Ộ I ĐỒNG CỎ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạp Bơm Hải Dương (HAPƯMA) trân ừọng kính 
mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
1. Thòi gian: 08 giờ 30, Thứ hai - Ngày 23 tháng 11 năm 2020.
2. Địa điểm: Phòng họp lớn Tầnệ 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, số 2 đường Ngô Quyền, 
Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
3. Chương trìn h  Đại hội:

-  Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch 
HĐQT và thành viên HĐQT đổi với ông Nguyễn Trọng Tiếu;

-  Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
-  Thông qua Tờ ừình của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện 

các hợp đồng mua/bán có giá trị đến 2.000 tỷ đồng;
-  Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần  tham dự:
Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương có tên trong danh 
sách cổ đông tại ngày 03/11/2020 hoặc người được uỷ quyền hcrp pháp của cổ  đông.
5. Đăng ký tham  dự Đại hội:
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận hoặc 
Giấy ủ y  quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đỉnh kèm) về Công ty chậm nhất vào hồi 16 
giờ 30 Thứ năm  - Ngày 19/11/2020.
Hình thức gửi đăng kỷ: Gửi trực tiểp/fax/mail/nhắn tin/gọi điện đến địa chỉ:
Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương 
Địa chi: số  2 - Đường Ngô Quyền-Phường Cần Thượng - TP Hải Dương-Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3853496; 0220 3852314; 0934320388; 0988693870;
Fax: 0220 3859336;

Email: info@hapuma.com; noibo.tchc@hapuma.com
6. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang bản gốc 
Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và bản gốc Giấy uỷ quyền (nếu nhận uỷ 
quyền).
7. Quý cổ đông có thể truy cập website Công ty: http://www.haDuma.com/tin-co-dong.html 
để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội.
8. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biên phức tạp, Quý cổ đông khi dự họp vui lòng 
tiếp nhận kiểm ừ a y tế phòng dịch tại Công ty trước khi vào Hội trường. Quý cổ đông có 
các triệu chứng ban đầu của COVID-19 bao gồm khó thở, ho nhiều, sốt... vui lòng ủy 
quyền dự họp.

Trân ừọng thông báo.

Noi nhân:
-  Quý cô đông;
-  Đăng tải trên website 
Công ty: www.hapuma. com:
- Lưu TCHC, QTCT.

mailto:info@hapuma.com
http://www.hapuma.com
mailto:info@hapuma.com
mailto:noibo.tchc@hapuma.com
http://www.haDuma.com/tin-co-dong.html


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

......................... ngày ........ thảng .......... năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐỒNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
TY Cổ PHÀN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kỉnh gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/HỘ chiếu/GCNĐKDN: ................................  Ngày cấp:

Noi cấp :..........................................................................  Số điện thoại: ......

Địa chỉ liên h ệ : ..................................................................................................

1. Số cổ phần sở h ữ u :........................ cổ phần (Bằng chữ:

2. Tổng số cổ phần được uỷ quyền:...............................cổ phần (Bằng chữ:

)

..........................................................................................................................................................................................)

(Kèm theo Giấy ủ y  quyền tương úng với sổ  cổ phần nhận ủy quyền)

3. Tổng số cỗ phần đăng ký tham dự Đại hội đồng cỗ đông b ấ t thường 2020 :

.................................cổ phần (Bằng chữ :........................................... ............................................

................................. ........................................................................................................................................................)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo Borm 

Hải Dương, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

CÁ NHÂN/TỎ CHỨC ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

ngày ........ thảng.......... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
ẠI HỘI ĐÒNG CÔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

G TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

gửi: Hội đỏng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

1. Bên ủy quyền:
Tên cổ đông: ..................................................................................................................................
Số CMND/CCCD/HỘ chiếu/Giẩy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN):
N gày cấp: .................................. N oi cấ p :....................................................... s ổ  điện thoại:
Đ ịa chỉ liên h ệ : ...............................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu:..............................cổ phần. Bằng c h ữ :.......................
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông (nếu cổ đông là tổ chức):
Số CMND/CCCD/HỘ chiếu của người đại d iệ n :..................................  Ngày, nori cấp:..........
2. Bên được ủy quyền:
2.1. Tên cá nhân/tổ ch ứ c:.......................... ............................................................................................
Số CMND/CCCD/HỘ chiếu/GCNĐKDN: ............................................. N gày cấp:..................
N o i cấp :......................................................................... ................. Số điện thoại: ...........................
Đ ịa  chỉ liên h ệ : .........................................................................................................................................
Người được ủy quyền dự họp (Nếu bên ủy quyền là tổ chức):....................................................
Số CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền dự h ọ p :.............................. Ngày, nơi cấp:
(Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn 01 người thì lập Danh sách ủy quyền theo Phụ lục đính
kèm)
HOẶC
2.2. ủ y  quyền cho một (01) ừong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải 
Dương (HĐQT) sau: (đảnh dấu X vào ó vuông)

□  Ông Phạm Mạnh Hà -  Chủ tịch HĐQT ,
□  Ông Nguyễn Trọng Nam -  ủ y  viên HĐQT, Tổng giám đốc
□  Ông Phạm Tuấn Anh -  ủ y  viên HĐQT
□  Bà Bùi Thị Lệ Thủy -  ủ y  viên HĐQT, Giám đốc Tài chính

3. Nội dung ủy quyền:
- Số cỗ phần ủy quyền: ..........................cổ phần. Bằng chữ:............................................................................................
- Phạm vi ủy quyền-. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải 
Dương và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Bên được uỷ quyền chì được thực hiện những công việc ừong phạm vi được ủy quyền và không được uỷ 
quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Riêng cổ đông là tổ chức thì 
được cử tối đa hai (02) người dự họp và phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết của từng người dự họp.

Chủng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chinh các quy đinh 
của Pháp lụật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cỗ phần Chế tạo Bơm Hài Dương và các quy đinh 
của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quỵền này chi có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN) 
của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khỉ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 kết thúc.

BÊN ỦY QƯYÈN BÊN Được ỦY QUYỂN
(Ký, ghi rố họ tên/Đóng dấu) (Ký, ghi rồ họ tên/ Đóng dấu)
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SỐ: /TB-HĐQT/HAPUMA Hải Dương, ngàysịo tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁÒ
V/v: ứ n g  cử, đề cử bồ sung thành viên Hội đồng quản tr ị  nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sổ 68/2014/QH 13 được Quốc hội hước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tẻ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải 
Dương;

- Căn củ Đom từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT kể từ  ngày 
01/7/2020 của ông Nguyễn Trọng Tiếu;

Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 
2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đề nghị Quý cổ 
đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 
2020-2025 theo một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Số lượng ứng cử, đề cử: 01 người.

2. Tiêu chuẩn ỉàm thành  viên Hội đổng quản trị

(Theo Khoản 5 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Khoản 2 Điều 18 Luật 
Doanh nghiệp)

- 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;

- Cỏ trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành 
viên Hội đồng quản trị cỏ thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản tr ị
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% ừở lên tổng số cổ phần có 

■quyền biểu qúyết ừong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được quyền ứng cử, đê cử 
ứng viên Hội đồng quản trị.

- Trường họp số lượng ứng viên bổ sung Hội đồng quản trị thông qua ứng cử, 
đề cử không đủ số lượng can thiết Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc cổ đông có 
thể đề cử ứng viên. Cơ chế Hội đồng quản trị đươnệ nhiệm đề cử hay cổ đông đê cử 
sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

4. HỒ sơ ứng cử, đề cử
Hồ sơ ứng củ, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
- Giấy ứng củ, Giấy đề củ thành viên Hội đồng quản trị: 01 bản gốc (Mau số  

01 - Giấy ứng cừ; M ầu sổ  02 - Giấy đề cử);
- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử, đề cử: 01 bản gốc (Mau sổ 03);
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/HỘ chiếu của người được đề cử, ứng 

củ và các vãn bằng, chứng chỉ có liên quan: 01 bản sao/loại giây tờ.

- 1 -
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- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản cỏ giá trị tương đương ừong trường hợp 
người được đề cử, ứng cử không có quốc tịch Việt Nam: 01 bản sao/loại giấy tờ.

5. Thòi gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản 
trị vui lòng gửi hồ sơ trước 16h30 T hứ  năm - ngày 19/11/2020 theo địa chi:
Hội đồng quản trị Công ty phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Địa chi : số 02 - Đường Ngô Quyền - Phường cẩm Thượng - TP Hải Dưong
Người liên hệ : Ms. Đoàn Thị Lan Phương - Người phụ trách Quản trị Công ty. Điện 
thoại: 02203844876. E-mail: phuongdtl@hapuma.com.

Trân trọng.

Nơi nhận: TM  H Ộ I ĐỒNG QUẢN T R Ị
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website 

www.hapuma.com;
- Lưu QTCT, TCHC.
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Mầu số 01

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

., ngày ...... thảng........ năm 2020

GIẤY ÚNG CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHẸM  KỲ 2020-2025 

G TY CỔ PHÀN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Họ và tê n :........................ .

Số CMND/CCCD/HỘ chiếu:

Nơi cấp :.................................

Địa chỉ thường trú:................

........... Ngày cấp:

Số điện thoại: ......

Trình độ học v ấ n : ..............................................................................................................................

Chuyên ngành: ..................................................................................................................................

Hiện đang sở h ữ u :..........................................cổ phần, tương ứ n g .................... % số cổ phần có
quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 
Chế tạo Bơm Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được các cỗ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng 
lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Chế tạo 
Bơm Hải Dương.

Tôi xin cam kết mọi thông tín trong nêu trên đều chính xác và trung thực.

Trân ừọng.
NGƯỜI ỨNG CỬ

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dấu nếu là pháp nhân)



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

Mầu sổ 02

ngày ....... thảng 11 năm 2020
• ^ 0 0 2 8 7 0 ^ 5!

CÔNG GIẤY ĐÈ CỬ
VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025 

>NG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ 
phần Chế tạo Bơm Hải Dương liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 03/11/2020). Đại diện 
là:

TT Tên cỗ đông Sổ
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu/ 
GCNĐKDN

Ngày cấp Noi cấp SỐCP 
sở hữu

SỐCP 
đề cử

Chữ ký 
Xác nhận

. . .

Tổng số cổ phần đề c ử : ................cổ phần, tương ứ n g ................ .......% số cổ phần có
quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị cho chúng tôi đề cử:

Ô ng/B à:.....................................................................................................................................

SỐ CMND/CCCD/HỘ chiếu: ..........................................  Ngày cấp:..................................

Nơi cấp: .............................................................  Số điện thoại: .........................................

Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................

Trình độ học v ấn :.....................................................................................................................

Chuyên ngành:............................. ...........................................................................................

Làm ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 
Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng.
CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Ààh4x6cm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ơ  YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính:

2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:

3. Quốc tịch:

4. Giấy CMND/CCCD/HỘ chiếu số: cấp ngày: tại

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

6. Chỗ ở hiện tại:

7. Trình độ văn hoá:

8. Trình độ chuyên môn:

9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chì:

Thòi gian Noi đào tạo Chuyên ngành 
đào tạo

Bằng cấp, chứng chỉ

10. Quá trình công tác:'  \

Thòi gian Noi làm việc C hứcvọ



Thòi gian Nơi làm việc Chức vụ

11. Khen thưởng, kỷ luật ừong quá trình công tác (nếu có):

12. Lợi ích tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (nếu có):

13. Số cổ phiếu CTB sở hữu: cổ phiếu.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung 
thực của các nội dung nêu ừên.

.................. . ngày.......thảng 11 năm 2020 ............. . ngày........thảng 11 năm 2020
Xác nhận của chính quyền địa phương Người khai

hoặc nơi công tác



   

 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG 

- Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 11 năm 2020 

- Địa điểm: Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 đường Ngô 
Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam. 

TT Thời gian  
dự kiến 

Nội dung 

KHÁNH TIẾT, KHAI MẠC ĐẠI HỘI 
1 7h30-8h30 Đón khách, đăng ký tham dự và phát tài liệu 

2 8h30-8h35 Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội 

3 8h35-8h40 Báo cáo Biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ 
đông tham dự Đại hội 

4 8h40-8h45 Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu 

NỘI DUNG ĐẠI HỘI 
5 8h45-8h55 Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội 

6 8h55-09h20 Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho 
HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán có giá trị đến 2.000 tỷ 
đồng bằng hình thức thu phiếu biểu quyết. 

7 09h20-9h55 Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm 
kỳ 2020-2025: 

- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên 
HĐQT; 

- Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT; 

- Thông qua Quy chế bầu cử; 

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT. 

8 9h55-10h15 NGHỈ GIẢI LAO 

9 10h15-10h30 Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 
và kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội. 

10 10h30-10h45 Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội 

11 10h45 Bế mạc Đại hội 

                                                                       BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 



Ếm*. HAPUMA
Số: SữẠ- /TTr-HĐQT/HAPUMA

CÔNG TY CỚ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Hải Dương, ngày y /'i tháng 11 năm 2020

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

TỜ TRÌNH
về việc ủy quyền cho HĐQT

thực hiện hợp đồng mua/bán cỏ giá trị đến 2.000 tỷ đồng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện nay;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ 

đông bất thường năm 2020 xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực 
hiện các họp đồng mua và hợp đồng bán có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên 
tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty. Thời gian ủy quyền từ Đại hội đồng 
cổ đông bất thường năm 2020 - ngày 23/11/2020 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:
- Như kỉnh gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, QTCT.



ẩẩ± HAPUMA
Số: Ỹ ũS ' /TTr-HĐQT/HAPUMA

CÔNG TY CỎ PHẦN
CHÉ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Hải Dương, ngày 44 tháng 11 năm 2020

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

TỜ TRÌNH
về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phàn Chế tạo Bơm Hải Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QHỈ3 được Quốc hội nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tỏ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị 

kế từ ngày 01/7/2020 của ông Nguyễn Trọng Tiếu vì lý do cả nhân;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương trình Đại hội đồng cổ 

đông bất thường năm 2020 chấp thuận Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và 
thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trọng Tiếu và miễn nhiệm thành viên 
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Trọng Tiếu.

Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:
- Như kỉnh gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, QTCT.



jẵỂ  HAPUIVIA Hải Dương, ngày \i tháng 11 năm 2020

QUY CHÉ BẦU CỬ BỎ SUNG
* (cH ÊTHÀWH*ỷlÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

0UCNGcM g ty cổ phần chế tạo bơm hải dương

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung 
thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Đại hội xin ý 
kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

I. Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 thành viên.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện.

II. Thể lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử
- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT màu vàng.
- Trên phiếu bầu ghi họ tên cổ đông, số CMND/CCCD/HỘ chiếu, số cổ phần đại 

diện, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và 
có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tại góc trên bên trái.

2. Cách thức bầu cử
- Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt 

quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không họp lệ.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên thì gạch chéo (X) vào phần ghi số 

phiếu bầu của ứng cử viên đó. cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng 
cử viên.

- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội 
hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng 
phiếu. Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, số cổ phần của những cổ đông không tham 
gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội 
dung bầu cử.

- Trường họp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu thành viên HĐQT do bị rách, 
nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền 
trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu mới nhằm 
đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập họp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại 
hội.
3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;

CÔNG TY CÔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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- Phiếu bầu có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu 
bầu của cổ đông;

- Phiếu gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

4. Phiếu bầu hợp lệ
Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu 

bầu cho ứng cử viên ít hon số lượng phiếu bầu của cổ đông vẫn hợp lệ.
5. Trúng cử

- Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất;
- Trường họp nhiều ứng cử viên có số phiếu bằng nhau thì Đại hội phải tiến 

hành bầu cử lại trong số những người có số phiếu bằng nhau.
- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do 

Ban Kiểm phiếu phát ra.
BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG 

 
           Số:           /NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA 

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

     Hải Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2020 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG 

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ 

phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 23/11/2020, 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội 
đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Trọng Tiếu. Việc miễn 
nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. 

Điều 2. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-
2025. Cụ thể như sau: 

Họ và tên người trúng cử: Ông/Bà ………………………………………………………. 

Số lượng cổ phiếu được bầu: ……………………….… cổ phiếu, chiếm ……….% sổ 
cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương 
được phép thực hiện các hợp đồng mua/bán có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo 
nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty.  

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 
Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 
này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Quý cổ đông; 

- Đăng tải trên website  

Công ty: www.hapuma.com; 

- Lưu TCHC, QTCT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA 

 

Phạm Mạnh Hà 
 

DỰ THẢO 





MÃ SỐ JD U _tíỌ P:
Đ A I H Ỡ I Đ Ò N G  C Ỏ  Đ Ô N G  B Ấ T  T H Ư Ờ N G  N Ă M  202»  • •

C Ô N G  T Y  C Ổ  P H À N  C H Ế  T Ạ O  B Ơ M  H ẢI D Ư Ơ N G

M  HAPUMAỊM  cu ĩỉmềẵM 1*1]
\ \ A  HẢỈ Đ Ư Ơ N G  Ầế>lu'Ị' V

PHIÉU BIỂU QUYẾT
T h ô n g  q u a  T ờ  trìn h  số 8 0 4 /2 0 2 0 /T T r-H Đ Q T  n g à y  1 1 /1 1/2020 

V /v  ủ y  q u yền  ch o  H Đ Q T  th ự c h iện  hợp  đ ồ n g  m u a /b á n  có  g iá  tr ị đến  2.000 tỷ đồng

H ọ  v à  tê n  cổ  đ ô n g  : N guyễn  V ăn  A

SỐ C M N D /C C C D /H Ộ  
, .A : Uì z 3 4 j ố / o 

ch iêu

Số cổ  p h ầ n  b iểu  q u y ế t : 100.000 cổ p h ần

Ý  K IÉ N  C Ủ A  C Ỏ  Đ Ô N G  V È N Ộ I D U N G  B IẺ U  Ọ U Y É T : C H Ữ  KỶ C Ỏ  ĐÔNG:

1 1 TÁ N  TH À N H  o  KH ÔNG TÁ N  TH À N H  

□  K H Ô N G  CÓ Ý  KIẾN
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