ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Căn cứ Điều 13 Điều lệ Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng; Căn cứ Nghị quyết số
09/2020/NQ-HĐQT ngày 25/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Sáng ngày 16/06/2020, tại Hội trường, Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng (TIBACO) đã long
trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
Về dự Đại hội, Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng vinh dự được đón tiếp:
+ Ông Phạm Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT Công ty;
+ Ông Lương Văn Tuyến – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty;
+ Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông, Đại diện
được ủy quyền của Cổ đông tham dự.

Một số hình ảnh trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Đại hội đã được nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như:
Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng năm 2020; Báo cáo
của Ban TGĐ về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020; Báo cáo tài chính
năm 2019 đã kiểm toán, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo chi trả
thù lao năm 2019 và đề xuất thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019;… Chương trình Đại hội được
diễn ra theo đúng kế hoạch dự kiến.
Năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng
thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc và vấn đề chính trị ngày càng làm gia tăng đáng kể
tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, mức độ tăng trưởng kinh tế đã chậm lại ở nhiều
nước. Trong nước, dù kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách
thức như: năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp do ảnh hưởng của hàng hóa Trung quốc,
dịch bệnh…vv
Riêng đối với ngành ắc quy ngày càng cạnh tranh khốc liệt về giá do giá nguyên vật liệu
chính là chì duy trì ở mức thấp nên các hãng đua nhau chạy chương trình khuyến mại tăng chiết
khấu, tăng khuyến mại nhằm cố gắng chiếm lĩnh phần lớn thị phần trên thị trường ngành ắc quy
. Tình trạng gian lận thương mại trong nước vẫn tái diễn, khó kiểm soát đã làm ảnh hưởng rất lớn
đến tình hình tiêu thụ cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình thị trường
xuất khẩu cũng gặp khó khăn do cạnh tranh mạnh về giá với hàng nhập ngoại, đặc biệt đối với
hàng từ Trung Quốc, Thái Lan...
Nhìn chung, năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn.
Nhưng với sự nỗ lực, sự linh hoạt trong điều hành của Ban lãnh đạo, bộ máy quản lý đặc biệt
là sự đoàn kết của tập thể Người lao động. Công ty CP ắc quy Tia Sáng đã cơ bản duy trì được
ổn định trong hoạt động SXKD với chỉ tiêu Doanh thu đạt 99,06% so với năm 2018, chỉ tiêu
lợi nhuận đạt 186,27% so với cùng kỳ.
Với những kết quả đã đạt được của năm 2019 đã tạo động lực, niềm tin và sự quyết tâm
để tập thể CBCNV Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và
những năm tiếp theo.
----***--Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ
phần ắc quy Tia Sáng năm 2020 đã thành công tốt đẹp!

