
TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VAT NAM 
THIET BI DIN VIT NAM 	 Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& 'j 3/20 1 7/GELEX-TCKT 	 Ha Ni, ngày 12 thông 05 nàm 2017 

CONG BO THÔNG TIN BAT THIXONG 

KInhgfri: - U3' ban Chfrng khoán Nhà ntrrc 

- S& giao dlch  chtrng khoán Ha Ni 

1 .Tên to chirc: Tng Cong ty co^ phn Thit bj din Vit Nam 

-Ma chüng khoán: GEX 

-Dja chi trii sâ chInh: So^ 52 Lê Dti Hành, phithng Lê Dti Hành, qun Hai Ba Trung, thành 
phô Ha Ni 

-Din thoi: 04 39726246 

-Fax: 04 39726282 
	

Email: gelexge1ex.vn 

2.Ni dung thông tin cong b: 

Tang cong ty cd phcn Thiê't bj din Vit Nam trán trQng thông báo ve^ Nghj quyê't so-' 
22/2017/GELEX/NQ-HDQTPhi6n hQp thuing tryv H5i dông quán trj sO 06/2017 cüa H5i 
ding quán trj Tong cOng ty cO phân Thiêt bj din Vit Nam ngày 11/05/2017. 

3.Th6ng tin nay dâ duçic cOng bo^ trên trang thông tin din ti:r cüa Tng cOng ty vào ngày 
12/05/2017 tai dung dan: http://gelex.vn/tin-tuc-co-dong.html  

Chüng tOi xin cam kt các thông tin cong bo^ trén day là dung sir that và hoàn toàn chju trách 
nhim truâc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dã cong bô. 

*Tàj lieu dlnh kern: 

Nghj quy& s6 22/201 7/GELEX/NQ-
HDQT 

D.i din t6 chfrc 
Nguii dti dj theo pháp lut/Ngu?i CBTT 
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TONG CONG TY CO PHAN 	CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THIET B! D!N VIIT NAN! 	 Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S& 22 /2017/GELEX/NQ-TT.HDQT 
HàN5i, ngàyll tháng 05 näm 2017 

NGH QUYET 
Phiên hQp Thuing trçrc Hi dng quán trj so 06/2017 

THUNG TRC HO! BONG QUAN TRI TONG CONG TY CO PHAN THIET B! BIN VIT NAM 

Can cü Ludt Doanh nghip cüa Quc hi nuâc Cong hod xã hi chü nghTa 
Vit Nam so 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 näm 2014; 

Can cü Diu 16 T0^ chüc và hot dng cüa Tong cong ty Co phAn Thiêt bj 
din Vit Nam dã dizçic thông qua tai Dti hi dông cô dông lan thu nhât ngày 28 
tháng 11 nàm 2010 và dä dugc süa di, bô sung lan thu 6 tai Dai hi dông cô dông 
thung niên näm 2017; 

Can cü Biên ban h9p Thu?mg trirc 1-16i dng quãn trj Tng cong ty c6 phân 
Thiêt bj din Vit Nam ngày 11 tháng 05 näm 2017, 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt Ta trinh so^ 138/GELEX/TTr-TGD ngày 10/05/2017 cüa 
Tong giám dOe Tong cOng ty ye vic gop them 150 tT vào Cong ty TNHH MTV 
Näng lucing GELEX dê nâng müc vOn diêu l len 1.400 t dông. Giao Tong giám 
dôc Tong cOng ty chi do thirc hin dông thai giao Tong giám doe GELEX 
ENERGY tiên hânh các thu tiic tang vOn, k kêt các van ban, tài 1iu và tiên  hdnh 
mci thu tic can thiêt có lien quan dê triên khai ni dung phê duyt tai Diêu 1 nay. 

Diu 2. Phê duyt TzitrInh so^ 135/201 7/TTr-TGD ngày 10/05/2017 cüa Tng 
giám doe Tong cOng ty ye Phucmg an mua CO phiêu KIP vói mt sO ni dung ciii 
thênhusau: 

- Ten cO phiêu mua: Co phiêu Cong ty Co phân KhI cu Din 1 
(VINAKIP) 

- Ma chüng khoán: KIP 
- SO luqng, t' 1 näm gift truäc khi th%rc hin giao djch mua: 2.245.345 

cô phân, chiêm 49,24% von diêu 18 cüa VINAKIP. 
- So lung, t 16 dr kiên thirc hin mua: 1.044.595 cô phân, chiêm 

22,91%t6ng sO cô phân dang luu hành cüa VINAKIP. 
- Tong so luçmg, t l näm gilt dr kiên sau khi kêt thüc giao djch mua tôi 

da: 3.289.940 Co phân, chiêm72,15% von diêu 1 cüa VINAKIP. (Vic 
GELEX mua có phiéu KIP dé sà hü'u má'c tj 16 nay dâ du'ctc DHDD 
cia VINAKIP thong qua theo Nghj quyêt sO 282/NQ-DHDcD ngày 



12/4/2017, theo do GELEX khóng phái thrc hin t/n tyc chào mua 
cOng khai,). 

- Phiscing thüc mua: Giao djch thôa thun trên h6 thông giao djch 
UPCOM. 

- Ben chuyn nhucng: theo danh sách co^ dông hin hiru chuyn nhuçing co 
phân duqc HDQT cüa VINAKIP thông qua. 

- Th?yi gian thirc hin: trong tháng 05/2017 và tháng 06/2017. 
- Giao và üy quyên cho Tong Giám dôc Tong cong ty triên khai thrc hin 

vâ discic toàn quyên quyêt djnh các van dê có lien quan dê thirc hin vic 
mua cO phân VINAKIP theo phuong an nêu trên dam bão phU hçp vó'i 
quy djnh cüa pháp lut và quy djnh ni b6 cUa Tong Cong ty. 

Biu 3. Nghj quyt nay có hiu lirc Utü ngày k ban hành. Tng giám d& 
Tong cong ty và các don vi, cá nhân khác có lien quan chju trách nhim thi hành 
Nghj quyêt nay. 

Noi nhân: 	 TM. THUNG TRU'C HO! BONG QUAN TRI 
- UV HDQT TCTy, 
- GELEX ENERGY; HBQT 
- VINAKIP; 	 /77TONG CONG iv\\ 
- Thu k' TCTy; 	 !ff CO PH&N \ I 
-Luu Ban TKHDQT. 	 *(THIET B!(PIEN)*jO j 
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Nguyen Hoa Ctro'ng 



TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
THIET BI DIN VIT NAM 	 Dc lp - Ti.r do - Hnh phüc 

So: A '-IC? /201 7/GELEX-TCKT 	 Ha Ne3i, ngày 42tháng 05 näm 2017 

THONG BAO (THAY DO!) MO HNH CONG TY VA 
LOAI BAO CÁO TA! CHINH 

KInh gui: S& Giao djch Chtrng khoãn Ha Ni 

Can cii dim a khoãn 1 Diu 8 Thông Pr 155/2015/TT-BTC, Tng cong ty ci ph-an Thit 

bj din Vit Nam xin thông Mo ve vic thay di mO hinh cOng ty và 1oi báo cáo tài 
chInh (BCTC) nhi.r sau: 

- Ten to chirc: Tng cong ty c ph An Thit bj din Vit Nam 

- Md chCrng khoán: GEX 
* THIET r 

- Dja chi: s6 52 pho^ Lé Di Hành, phu&ng Lê Dai  Hãnh, qun Hai BA Tnrng, thành ph 

Ha NOi 

- Din thoti lien h: 04 39726245/6 
	

Fax: 04 39726282 

- E-mail: ge1exge1ex.vn 

- Website: gelex.vn  

I. Thông tin däng k 1n du/tru*c khi thay di: 

1. Mo hinh cong ty (chi dánh du loi hinh phü hçip): 

o Không Co cOng ty con và don vi ke^ toán tric thuc 

o CO don vi ke^ toán trirc thuôc 

iCO cOng ty con (S o^ hrcmg 07 cOng ty con và 03 cong ty lien doanh, lien k&) 

o Co don vi ke^ toán trrc thuOc và cOng ty con 

2. Loi BCTC cOng bô thông tin (chi dánh du các 1oii BCTC dang k cOng b6 thông tin 
theo quy djnh tuxmg üng vâi loi hinh nêu ti khoãn 1 m1ic nay): 

o BCTC riêng cña cOng ty 



u BCTC thng hçip 

o BCTC hop nht 

II. Tho^ng tin sau khi thay di 

1. Mo hinh cong ty (chi dánh dAu loai hinh phi hçip): 

o Khong cO cong ty con và dan vi ke^ toán trrc thuc 

Ei CO dun vi ke^ toán true thuôc 

' Co cong ty con (S ô hrcng 08 cong ty con và 02 cong ty lien doanh, lien k&) 

E Co don vi ke^ toán true thue và cong ty con 

2. Loti BCTC cong b 0̂ thông tin (chi dánh du các 1oi BCTC däng k cong bô thông tin 

theo quy djnh tuang irng vâi 1oi hInh neu ti khoãn 1 mijc nay): 
ONG i'\ü\ 

o BCTC riêng cUa cong ty 4N 
.31 DIEN)*,j 

• BCTC tng hçrp NAM 

• BCTC hop nhât 

3. L do thay di: Tang t l sâ hUu tai  Cong ty c phn khi cu din I 

4. Ngày bt du có hiu 1c: sau khi giao djch hoàn tht 

Chüng tôi xin cam k& các thông tin cOng bo tren day là dung sir that và hoàn toàn chju 

trách thim truàc pháp 1ut v e^ ni dung thông tin cong bó. 

Di din t0^ chfrc 
Ngui dai  din theo pháp 1ut/Ngu6i UQ CBTT 

chic vy, dóng dá'u,) 
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