CÔNG TY CÒ PHẦN CÔNG NGHỆ
MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

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

Số: 0810.1/2021/CBTT-CMT

Kính gửi:

H à Nội, ngày 08 thảng 10 năm 2021.

- ủ y ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Công ty niêm yết: Công ty c ồ phần Công nghệ M ạng và Truyền thông.
Mã chứng khoán: CMT
Trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận
Đống Đa, thành phố H à Nội.
Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809
W ebsite:

http://www.infonet.com.vn - E.mail: info@infonet.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thuận.
Loại thông tin cồng bố: □ Y êu cầu

□ Bất thường

□ Đ ịnh kỳ

, Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị th ô n g q u a tài liệu xin
ý kiến C ổ đồng bằng v ă n bản nảm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.

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.
Xin trân trọng cảm ơn.

Noi nhân:
-Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

CÔNG TY CỎ PHẦN CÔNG NGHỆ
MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - T ự do - H ạnh phúc

SỐ: 0810.1/2021/NQ-HĐQT

H à Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

NG H Ị QUYẾT HỘI ĐÒ NG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỎ PH AN CÔNG NGHỆ M ẠNG VÀ TRUYỀN TH Ô NG
(về v iệ c thông qua các tài liệu lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản năm 2 0 2 1 )

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
Căn cứ vào Đ iều lệ tồ chức và hoạt động của Công ty c ồ phần Công nghệ M ạng và Truyền
thông hiện hành;
Căn cứ biên bản họp H ội đồng quản ữ ị số: 0810.1/2021/BB-HĐQT, ngày 08 tháng 10 năm

2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔNG TY CỎ PH ÀN CÔNG NG H Ệ M ẠNG VÀ TR UY ỀN TH Ô N G
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Cồng ty c ổ
phần Công nghệ M ạng và Truyền thông, bao gồm:
-

Thông báo về việc lấy ý kiến c ồ đông bằng văn bản.

-

Phiếu lấy ý kiến c ổ đông bằng văn bản.

-

Nghị quyết Đại hội đồng c ồ đông thông qua phương thức lấy ý kiến c ổ đông bằng văn bản
(Dự thao).

-

Biên bản kiếm phiếu lấy ý kiến c ồ đông bằng văn bẳn (Dự thảo).

-

Tờ trình về việc điều chỉnh phân phối lọi nhuận và chia cồ tức năm 2020.

-

Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.

-

Giấy ủy quyền.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kề từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, B an Tồng
Giám đôc và các bộ phận, cá nhân liên quan trong cồng ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung
của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- S ở GDCK TP.H à Nội;

- Lưu VP HĐQT.

Trần Thanh Hải

CÔNG TY CỎ PHÀN CÔNG NGHỆ MẠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0810.1/TB-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

THỒNG BÁO
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CÒ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty c ỗ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

-C ăn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
-C ăn cứ Luật Chửng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
-C ăn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty c ổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
-C ăn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 1409.1/2021/NQ-HĐQT ngày 14/09/2021.
-C ăn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chửng khoán: CMT) tại ngày đăng ký cuối
cùng 05/10/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp

Hội đồng quản trị Công ty c ổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin gửi Thông báo về
việc lấy ý kiến bằng văn bản đến các cổ đông và trân trọng đề nghị Quý cổ đông biểu quyết như sau:
1. Thời gian: Từ ngày 08/10/2021 đến 17h00’ ngày 25/10/2021.
Đề nghị Quý c ổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công
ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông chậm nhất trước 17h00’ ngày 25 tháng 10 năm 2021
bằng hình thức sau:
Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền
mở trước khi kiểm phiếu
-T ên người nhận: Óng Nguyễn Đức Thuận - Phó Tổng Giám đốc - Công ty c ổ phần Công
nghệ Mạng và Truyền thông
-Đ ịa chỉ: số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
-Phong bì ghi rõ: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Đối với trường hợp người được ủy quyền thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì hồ
sơ phải được gửi về CMT bằng văn bản bao gồm: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Giấy ủy quyền
(theo mẫu công ty) ữong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và CMTND hoặc hộ chiếu
của người được ủy quyền (bản sao y công chứng).
2. Đối tượng tham gia biểu quyết: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
theo danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng (05/10/2021) được Trung tâm lưu ký chứng
khoán Việt Nam cấp.

3. Nội dung lấy ý kiến:
-Đ iều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 đã được thông qua
theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày
29/04/2021.
-Đ iều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua theo Nghị quyết số
2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021.
4. Các tài liệu lấy ý kiến:
-C á c Tờ trình xin ý kiến cổ đông;
-Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
-D ự thào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Tài liệu liên quan các vẩn đề lấy ỷ kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
(“:Đ HĐCĐ ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty c ỗ phần Công nghệ Mạng và Truyền
thông, Quỷ cồ đông có thể tải về theo đường link: http://www.infonet.com.vn, mục Quan hệ cỗ đông
từ ngày 08/10/2021
Hội đồng quản trị trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.
Trân trọng cảm ơn!

Noi nhân
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỎ PHẦN CÔNG NGHỆ
MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

số: 0810.1/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

T Ờ TRÌNH
về việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 đã được thông qua theo Nghị
quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021 ngày 29/04/2021
Kỉnh g ử i: Đại hội đồng c ổ đông thường niên năm 2021.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của
Công ty.
Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
Hôi đồng Quản ừị Công ty c ổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội
đồng Cố đông phê duyệt viêc điều chỉnh phânj)hoi lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 đã được
thông qua theo Nghị quyết sổ 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021 ngày 29/04/2021 chi tiết như sau:
1. Lý do điều chỉnh:
Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, để đảm bảo nguồn vốn duy trì các hoạt động kinh doanh
của Cổng ty Hội đồng quản tri Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thong qua việc
điều chỉnh phường án phân phôi lợi nhuận, cụ thể là điều chinh mức chi trả cổ tức năm 2020 là 0%.
2. Phưong án phân phối lợi nhuận năm 2020 (dự kiến) sau khi được điều chỉnh như sau:
STT
I

n
1

2
HI

Chỉ tiêu
Lợi nhuận sau thuế.
Phân phối lợi nhuận (dự kiến)
Trích các quỹ (tương đương 60,65%). Cụ thể:
Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)
Trích quỹ Đầu tư phát triển (55%)
Trích quỹ Dự phòng tài chính (10%)
Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)
Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (20%)
Chi trả cổ tức : 0%
Lọi nhuận còn lại chưa phân phôi chuyên sang năm sau
(dự kiến).
Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
-

Các cổ đông;
TV HĐQT, TV BKS;
Tổng Giám đốc;
Lưu VP HĐQT.

Số tiền
27.601.723.368 đồng
27.601.723.368 đồng
16.685.053.368 đồng
834.252.668 đồng
9.176.779.352 đồng
1.668.505.337 đồng
1.668.505.337 đồng
3.337.010.674 đồng
0 đồng
10.916.670.000 đồng

CÔNG TY CỎ PHẰN CÔNG NGHỆ
MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

SỐ: 0810.2/2021/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
v ề việc điều chỉnh kế hoạch kỉnh doanh năm 2021 đã được thông qua theo Nghị quyết số
2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
ngày 29/04/2021

Kính g ử i: Đại hộỉ đồng c ổ đông thường niên năm 2021.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
Căn cử Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của
Công ty;
Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
Hỹi đồng Quản trị Công ty c ổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội
đồng Cố đông phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua theo
Nghị quyết so 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày
29/04/2021 chi tiết như sau:
1.

Lý do điều chỉnh:

Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến khó lường và bối cảnh phục hồi kinh tế sau mùa
dịch còn chưa khả quan thì khả năng Công ty đạt được kế hoạch sản xuẳt kinh doanh đã đề ra là
điều khó có thể xảy ra. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông
qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể là:
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 900.000.000.000 đồng điều chỉnh xuống thành
765.000. 000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25.000.000.000 đồng điều chỉnh xuống thành
20.000. 000.000 đồng.
2. Phương án điều chỉnh kế hoạch kỉnh doanh năm 2021 (dự kiến) sau khi được điều
chỉnh như sau:
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 điều chỉnh:
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là:

765.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là:

20.000.000.000 đồng

Trân trọng kính trình.

Noi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỎ PHÀN CÔNG NGHỆ MẠNG
VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lậ p - T ự do “ Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN c ò ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN
Để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh nội dung về việc
phân phối lọi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021
đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021.

I. THÔNG TIN VÈ CÔNG TY
1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: (024) 3773.0793

Fax: (024) 3773.0809

4. Website: http://www.infonet.com.vn

Email: info@infonet.com.vn

5. Mã số doanh nghiệp: 0101122893 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu > 0 ^ 12209 ^
ngày 15 tháng 07 năm 2003, cấp thay đổi lần thứ 13.ngày 11 tháng 09 năm 2017.
II. MỤC ĐÍCH LÁY Ý KIÉN CỎ ĐÔNG
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc ^
chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và Điều chinh kế hoạch
doanh năm 2021 đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021.
HI. THÔNG TIN VÈ CỎ ĐÔNG
1. Tên cổ đông:...................................................Mã số cổ đông:...............................................
2. Quốc tịch:..................................................................................................................................
3. Số CMND/Thẻ CCCD/HỘ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp mã số :................................
4. Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:......................................................................... ...................

5. Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức)/ Người được ủy quyền:......................
6. Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức)/ Người được ủy quyền:......................
7. Số CMND/Thẻ CCCD/HỘ chiếu người đại diện (đối với tổ chức)/ Người được ủy quyền:

8. Số lượng cổ phần (sở hữu/ đại diện):......................................................................
9. Số phiếu biểu quyết tưotig ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện:...........................

IV. VÁN ĐÈ CÀN LÁY Ý KIÉN
1. Thông qua Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cỗ tức năm 2020 đã
được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021 theo tờ trình số 0810.1 /2021/TTr-HĐ Q T ngày
08/10/2021 của HĐQT.
2. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua theo Nghị quyết
số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày
29/04/2021 theo tờ trình 0810.2/2021/TTr-H Đ Q T của HĐQT.
Tài liệu liên quan các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
( “ĐHĐCĐ ”) được đãng tải trên trang thông tin điện tử Công ty c ổ phần Công nghệ Mạng và Truyền
thông, Quỷ cổ đông có thể tải về theo đường link: http://www.infonet.com.vn, mục Quan hệ cổ đông
từ ngày 08/10/2021.
V. BIẺUQƯYÉT

NỘI DUNG

K hông

T án

K hông

th àn h

tán thành

□

□

□

□

□

□

có ý
kiến

1. Thông qua Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận
và chia cổ tức năm 2020 đã được thông qua theo Nghị quyết
số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên

năm

2021

ngày 29/04/2021

theo

tờ

trình

số

0810.1/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT
2. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã
được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
ngày 29/04/2021 theo tờ trình số 0810.2/2021/TTr-HĐQT
ngày 08/10/2021 của HĐQT
Hưởng dẫn biểu quvết:
- Cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”
được in sẵn trong Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu “X” hoặc “^ ” vào ô mình chọn.
■Phiếu biểu quyết hợp lệ:
> Là phiếu do Công ty c ổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông ban hành và có đóng dấu
treo của Công ty.
> Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác.
> Phải đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung biểu quyết.

> Phải có chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền là cá nhân; tên chữ kỷ của người đại diện
theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy qĩiyền và dấu đổi với cỗ đông là tồ chức.
> Phiếu biểu quyết phải được gửi về Công ty c ổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông theo
quy định.
VL THỜI HẠN CÒ ĐÔNG GỬI PHIÉU Ý KIẾN
Đề nghị Quý c ổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công
ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông chậm nhất trước 17 hOO’ ngày 25 tháng 10 năm
2021, bằng hình thức sau:
Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền
mở trước khi kiểm phiếu
-T ên người nhận: Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Tổng Giám đốc Công ty c ổ phần Công nghệ
Mạng và Truyền thông
-Đ ịa chỉ: số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
-Phong bì ghi rõ: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Đối với trường hợp người được ủy quyền thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì
hồ sơ phải được gừi về CMT bằng văn bản bao gồm: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Giấy
ủy quyền (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và CMTND
hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao y công chứng).
Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn 17 hOO’ ngày 25 tháng 10 năm 2021 hoặc
đã bị mở đều không hợp lệ.
Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông sỗ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành
Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.
Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021
CỎ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)
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CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do —Hạnh phúc
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Hà Nội, ngày ... tháng 10 năm 2021

./2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG
(Thông qua phư ơng thức lắy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐỎNG
CÔNG TY CÒ PHÀN CỒNG NGHỆ MẠNG VÀ TRƯYÈN THÔNG
-C ă n cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
-C ă n cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
-C ă n cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty c ổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.
-C ă n cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 1409.1/2021/NQ-HĐQT ngày 14/09/2021.
-C ă n cứ Biên bản kiểm phiếu .../2021/BB-HĐQT ngày .../10/2021 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020
đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1 /2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 ngày 29/04/2021:
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (dự kiến) sau khi được điều chỉnh như sau:

STT

Chỉ tiêu

I
n
1

Lợi nhuận sau thuế.
Phân phối lợi nhuận (dự kiến)
Trích các quỹ (tương đương 60,65%). Cụ thể:
Trích quỹ Dự phòng bố sung vốn điều lệ (5%)
Trích quỹ Đầu tư phát triển (55%)
Trích quỹ Dự phòng tài chính (10%)
Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)
Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (20%)

2

Chi trả cổ tức : 0%
Lọi nhuận còn lại chưa phân phốỉ chuyển sang năm sau
(dự kiến).

m

Số tiền
27.601.723.368 đồng
27.601.723.368 đồng
16.685.053.368 đồng
834.252.668 đồng
9.176.779.352 đồng
1.668.505.337 đồng
1.668.505.337dong
3.337.010.674 đồng
0 đồng
10.916.670.000 đồng

Điều 2: Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua theo Nghị
quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021.
Phưomg án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 (dự kiến) sau khi được điều chỉnh
như sau:
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là:

765.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là:

20.000.000.000 đồng

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị,
Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền
thông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nơi nhận
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;

TM. ĐẠI HỘI ĐÒNG CỔ ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-UBCKNN;
- Sở GDCK TP.Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

Trần Thanh Hải

^h ằ n công ng h ệ
■ fỆ / MẠNC^ ^ U Y È N t h ô n g

c ộ n g h ò a x ã h ộ i c h ủ n g h ĩa v iệ t n a m

vnSấSS8^

độc lập - T ự do

- Hạnh phúc

..... .. ..
ngày

thẩ n g

năm 2021■

GIẤY ỦY QƯYÈN
về vỉệc biểu quyết tại phiếu lấy ý kiến c ỗ đông bằng văn bản
Kính gửi:

Công ty c ỗ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT).

Bên ủy q u yền :.................................................................................................................................
Số CMND/ĐKKD: .............................. Ngày c ấ p :............................... Nơi c ấ p :....................
Địa c h ỉ:..............................................................................................................................................
Hiện đang sở h ữ u :.................................c ổ phần (Bằng c h ữ :.......................................................
...........................................................................................................................................................................)

Bên nhận ủy q u yền :......................................................................................................................
Số CMND: ...............................Ngày c ấ p :............................... Nơi c ấ p :..................................
Địa c h ỉ:.............................................................................................................................................
Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung
tại Phiếu lấy ý kiến c ổ đông bằng văn bản cùa Công ty c ổ phần Công nghệ Mạng và Truyền
thông và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đợt lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản liên
quan tương ứng với số cổ phần do bên ủy quyền sở hữu.
Rất mong được sự quan tâm chấp thuận.
Xin ừân trọng cảm ơn!

BÊN NHẬN ỦY QUYÈN

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

số: .. ./2021/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên Doanh nghiệp:
Trụ sở chính:
H à Nội

Công ty c ồ phần Công nghệ M ạng và Truyền thông
s ố 33 V ũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố

M ã số doanh nghiệp: 0101122893 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu
ngày 15 tháng 07 năm 2003, cấp thay đổi lần thứ 13.ngày 11 tháng 09 năm 2017.
-C ă n
-C ă n
-C ă n
thông;
-C ă n

cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
cứ Điều lệ tồ chức và hoạt động của Công ty c ồ phần Công nghệ Mạng và Truyền
cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi lOhOO giờ phút, ngày ... tháng 10 năm 2021 tại Trụ sở Công ty c ổ
phần Công nghệ M ạng và Truyền thông, Hội đồng quản trị Công ty c ồ phần Cồng nghệ Mạng
và Truyền thông đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cồ đông bằng văn bản, với các nội dung
như sau:

A. THÀNH PHÀN THAM GIA KIỂM PHIẾU
I. Đại diện Hội đồng quản trị
1. Ồng Trần Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Ngọc Tú - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Trọng Đại - Thành viên HĐQT
4. Bà Phạm Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm D uy Hùng - Thành viên HĐQT
n . Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu, ghi biên bản
1. Bà Đặng Thị Thanh Nhàn - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà N guyễn Thị Á nh Nguyệt - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị M inh Trang - Thành viên Ban kiểm phiếu

III. Giám sát kiểm phiếu
4. Ồng Trằn Quốc H ư n g - Trưởng Ban kiểm soát
5. Bà Bùi Khánh Ly - Thành viên Ban kiểm soát
6. Bà V ũ Thị Oanh - Thành viên Ban kiểm soát
7. Ô n g ............................ -C ồ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.
IV. Thư ký
1. Ồng Nguyễn Đức Thuận - Thư ký
B. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:
Lấy ý kiến cồ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cồ đông về việc
Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và Điều chỉnh kế
hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ
tại Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021.
c . CÁC VÁN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:
1. Thông qua Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cồ tức năm 2020
đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cồ đông
thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021 theo tờ trình số 0810.1/2021/TTr-HĐQT ngày
08/10/2021 của HĐQT (Đinh kèm)
2. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua theo Nghị
quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày
29/04/2021 theo tờ trình số 0810.2/2021 /TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT. (Đính kèm)
D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:
• Thời gian lấy ý kiến cồ đồng: từ ngày 08/10/2021 đến 17h00 ngày 25/10/2021
• Tồng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đ ồ n g :.......phiếu (theo danh sách
chốt ngày 05/10/2021) tương ứng ... cồ phần, chiếm tỳ l ệ ......% tổng số cồ phần có quyền
biểu quyết.
• Tồng số phiếu thu về Công ty qua hình thức gửi thư đảm b ả o :... phiếu, tương ứng ...
cồ phần, chiếm tỷ lệ ...% tồng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó:
- s ố phiếu thu về hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỳ lệ ...% tổng số cổ
phần cỏ quyền biểu qityết.
- S ố phiếu thu về không hợp l ệ : ... phiếu, tưcmg ứ n g ... cổ phần, chiếm tỳ lệ ...% tổng
số cổ phần có quyền biểu quyết.
• Số phiếu cồ đông không gửi trả lời về Công t y : ... phiếu, tương ứ n g ... cổ phần, chiếm
tỷ lệ ...% tồng số cổ phần có quyền biểu quyết.
(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
Kết quả kiểm phiếu với các nộỉ dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1. Thông qua Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cồ tức năm 2020
đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cồ đông

thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021 theo tờ trình số 0810.1/2021/TTr-HĐQT ngày
08/10/2021 của HĐQT (Đinh kèm)
-T ổ n g số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... cồ phần, c h iế m :... % tồng số cồ phần có
quyền biểu quyết.
-T ố n g số phiếu không tán thành:
0 đại diện cho: 0 cồ phần, chiếm: 0% tồng số cồ
phần cỏ quyền biểu quyết.
-T ồ n g số phiếu không có ý kiến:
0 đại diện cho: 0 cồ phần, chiếm: 0% tồng số cổ
phần có qicyền biểu quyết.
2. Thông qua Đ iều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua theo Nghị
quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2021 ngày
29/04/2021 theo tờ trình số 0810.2/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 củaH Đ Q T. (Đínhkem)
-T ố n g số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... cồ phần, c h iế m :... % tồng số cổ phần có
quyền biểu quyết.
-T ồ n g số phiếu không tản thành:
... đại diện cho: ... cồ phần, chiếm: ... % tồng số cổ
phần có quyền biểu quyết.
-T ổ n g số phiếu không có ỷ kiến:
... đại diện cho: ... cồ phần, chiếm: ... % tồng số cổ
phần có quyển biểu quyết.
E. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐƯỢC THỒNG QUA:
1. Thông qua Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cồ tức năm 2020
đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021 theo tờ trình số 0810.1/2021/TTr-HĐQT ngày
08/10/2021 của HĐQT (Đinh kèm)
Tổng sỗ phiếu tản thành: ... đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% tồng số cồ phần cỏ
quyền biểu quyết.
2. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua theo Nghị
quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2021 ngày
29/04/2021 theo tờ trình số 0810.2/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 củaH Đ Q T. (Đínhkèm)
Tồng số phiếu tản thành: ... đại diện cho: ... cồ phần, chiếm: ... % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết.
Công tác kiềm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoàn tất vào ...g iờ cùng ngày.
Chúng tôi các thành viên đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm
phiếu tham gia kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu,
cùng ký tên dưới đây:

HỒI ĐÒNG QUẢN TRI
Ồng Trần Thanh Hải

Ông Lê Ngọc Tú

Ông Lê Trọng Đại

Ông Phạm Ngọc Sơn

Ông Phạm Duy Hùng

GIẢM SÁT KIỂM PHIÉU
Ông Trần Quốc Hưng

Bà Bùi Khánh Ly

Bà Vũ Thị Oanh

BAN KIỂM PHIÉU
Bà Đặng Thị Thanh Nhàn

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

THƯ KỶ
Ông Nguyễn Đức Thuận

Bà Nguyễn Thị Minh Trang

