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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 2 đường Ngô Quyền - Phường cẩm Thượng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương 
Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606
Loại thông tin công bố: s i  24h d l  72h cu Yêu cầu Ũ Bất thường I binh kỳ 
Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cỗ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Nghị quyết số 14/2021/NQ- 
HDQT/HAPUMA ngày 09/11/2021 của HĐQT Công ty về việc Quan hệ tín dụng với Ngăn 
hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Hải Dương. Thông tin này đã được đăng tải trên trang 
thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/11/2021 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.

(*) Tài liệu đính kèm:
-  Nghị quyết số 14/2021/NQ- 
HDQT/HAPUMA.

Ngày 10 tháng 11 năm 2021 
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^  HAPƯMA Hải Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2021
Số: (4 /2021/NQ-HĐQT/HAPƯMA
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

V/v: Quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sỗ 59/2020/QH14 được thông qua tại Quốc hội khóa 
XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên họp thứ mười hai - năm 2021, ngày 
09/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương về quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) 
Chi nhánh Hải Dương, cụ thể như sau:

- Khoản tín dụng 30 tỷ đồng, trong đó: cho vay 30 tỷ đồng, cam kết bảo lãnh 30 
đồng, tín dụng chứng từ 30 tỷ đồng hoặc tương đương

- Mục đích vay vốn: phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Thời hạn: 12 tháng kể từ ngày ký họp đồng

- Các cam kết của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương:

Điều 2. Đồng ý sử dụng tài sản bảo đảm tại VIB -  Chi nhánh Hải Dương như sau:

- Quyền đòi nợ các khoản phải thu hiện hữu hoặc hình thành trong tương lai theo các 
hợp đồng kinh tế do VIB tài ữợ được ký kết giữa Công ty cổ phần Chế tạo Bơm 
Hải Dương và đối tác khác mà Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương là người 
thụ hưởng.

- Hàng tồn kho luân chuyển hiện hữu hoặc hình thành trong tương lai do VĨB tài ữợ, 
gồm: nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa là thép, vật tư thiết bị, động cơ điện, 
máy bơm, van, quạt các loại để tại kho của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải 
Dương do Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương quản lý. Giá trị khả dụng của 
tài sản bảo đảm được đánh giá bằng 90% giá trị định giá.

Điều 3. Đồng ý các nội dung Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương cam kết với Ngân 
hàng TMCP Quốc tế- Chi nhánh Hải Dương, cụ thể như sau:

- Cam kết chuyển dòng tiền qua tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Quốc Té Việt 
Nam - Chi nhánh Hải Dương tối thiểu 1,3 lần doanh sổ giải ngân.



- Cam kết dùng tài sản bảo đảm, nguồn thu, tài sản của Công ty để trả nợ Ngân 
hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương theo lịch trả nợ được 
ngân hàng quy định. Trong trường hợp Công ty không trả được nợ, Công ty cam 
kết sẽ tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố cho VIB và tài 
sản khác bổ sung (nếu các tài sản nêu trên chưa đủ bù đắp khoản nợ) để ngân hàng 
toàn quyền xử lý nhằm thu hồi khoản nợ mà không gây bất cứ trở ngại nào. Cho 
phép Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam được trích tiền từ tài khoản của công 
ty tại VIB -  Chi nhánh Hải Dương để thu nợ khi đến hạn.

Điều 4. Giao cho ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo 
Bơm Hải Dương, số CCCD 001059004070 do Cục cảnh sát cấp ngày 19/08/2015 là 
người đại diện của Công ty cổ  phần Chế tạo Bơm Hải Dương ký và thực hiện các hợp 
đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, họp đồng thế chấp, họp đồng cầm cố, họp đồng bảo 
lãnh và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt 
Nam - Chi nhánh Hải Dương.

Thời hạn Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Nam tính từ ngày ký Nghị 
quyết này đến hết năm 2022

Điều 5. Giao cho ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục công 
bố thông tin (nếu có) theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các 
đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Noi nhận:
HĐQT, BKS;
Như Điều 6;
Lưu TCHC, QTCT.
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