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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Những sự kiện quan trọng

 Việc thành lập
Công ty Cổ phần Mirae tiền thân là Công ty TNHH Mirae Fiber VN, chính th ức thành lập

ngày 15/11/2001. Công ty TNHH Mirae Fiber VN có ch ủ đầu tư là Công ty TNHH Mirae

Fiber Technology Co., Ltd . Điểm qua quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần

Mirae có các cột mốc đáng nhớ như sau:

Ngày 15/11/2001, Công ty TNHH Mirae Fiber VN t ại Bình Dương được thành lập lấy tên là

Công ty TNHH Mirae Fiber VN theo Gi ấy phép đầu tư số 130/GP-KCN-BD với mức vốn đầu

tư đăng ký là 950.000 đôla Mỹ, vốn pháp định là 650.000 đô la Mỹ, thời hạn hoạt động là 44

năm;

Ngày 20/02/2002, Công ty thay đ ổi giấy phép đầu tư tăng mức vốn đầu tư đăng ký lên

1.900.000 đôla Mỹ theo giấy chứng nhận đầu tư số 130/GPĐC1-KCN-BD, vốn pháp định là

950.000 đô la Mỹ;

Ngày 18/06/2002, Công ty thay đ ổi giấy phép đầu tư tăng mức vốn đầu tư đăng ký lên

2.050.000 đôla Mỹ theo giấy chứng nhận đầu tư số 130/GPĐC2-KCN-BD. Vốn pháp định là:

1.050.000 đô la Mỹ;

Ngày 23/06/2003, Công ty thay đổi giấy phép đầu tư tăng mức vốn đầu tư đăng ký lên

3.500.000 đôla Mỹ theo giấy chứng nhận đầu tư số 130/GPĐC3-KCN-BD, vốn pháp định là:

1.050.000 đô la Mỹ;

Ngày 25/11/2004, Công ty TNHH Mirae Fiber VN đư ợc Uỷ ban nhân dân Tỉnh B ình Dương

chuẩn y việc thay đổi giấy phép đầu t ư số 130B/GP-KCN-BD về việc điều chỉnh vốn đầu tư,

theo đó vốn đầu tư đăng ký mới là 8.182.370 đôla Mỹ, vốn pháp định là: 2.500.000 đô la Mỹ;

Ngày 10/12/2004, Chi nhánh của Công ty TNHH Mirae Fiber VN tại H ưng Yên tách ra hoạt

động độc lập theo Giấy phép đầu t ư số 130/GP-KCN-BD-GPĐC1-HY;
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Ngày 29/11/2005, Công ty TNHH Mirae Fiber VN đư ợc Uỷ ban nhân dân Tỉnh B ình Dương

cấp giấy phép điều chỉnh số 130B/GPĐC2 -KCN-BD với vốn đầu tư là 10.282.370 đô la Mỹ,

vốn pháp định là 3.760.000 đô la Mỹ;

 Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần
Theo tinh thần của Nghị định 101/2006/NĐ -CP ban hành ngày 21/09/2006 v ề việc chuyển đổi

một số doanh nghiệp có vốn đầu t ư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ

phần, Công ty TNHH Mirae Fiber VN đã thực hiện chuyển đổi mô h ình hoạt động. Ngày

06/07/2007, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đầu tư số 461033000152 do UBND Tỉnh

Bình Dương chuẩn y việc chuyển nhượng vốn và thành lập công ty cổ phần với mức vốn điều

lệ đăng ký là 116.820.660.000 đồng, tương đương 7.260.000 đô la M ỹ. Và hình thức chuyển

đổi là “Giữ nguyên giá trị doanh nghiệp và bán một phần vốn của chủ đầu tư”. Công ty chính

thức hoạt động theo mô h ình Công ty Cổ phần từ ngày 06/07/2007.

Ngày 28/11/2007, Công ty Cổ phần Mirae được Uỷ ban nhân dân Tỉnh B ình Dương chứng

nhận thay đổi lần thứ nhất giấy phép đầu t ư số 461033000152 với vốn điều lệ đăng ký l à

132.870.660.000 đồng, tương đương 8.260.000 đô la M ỹ.

Ngày 06/07/2008, Công ty Cổ phần Mirae được Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương chứng

nhận thay đổi lần thứ ba giấy chứng nhận đầu t ư số 461033000152 với vốn điều lệ đăng ký l à

132.870.660.000 đồng, tương đương 8.260.000 đô la M ỹ.

Kể từ khi chuyển sang h ình thức công ty cổ phần, Công ty đ ã liên tục tăng trưởng, không

ngừng đầu tư mở rộng sản xuất và ngày càng lớn mạnh. Với những nỗ lực vượt qua khó khăn

của nền kinh tế thể giới nói chung v à khó khăn của nền kinh tế Việt Nam nói riêng, đến thời

điểm hiện tại Công ty vẫn hoạt động sản xuất ổn định v à không ngừng nâng cao chất lượng

sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.

 Niêm yết
Ngày 30/06/2008, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Mirae đ ã chính thức giao dịch tại Sở giao

dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh . Cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Sở giao dịch Chứng

khoán Hồ Chí Minh với mã KMR. Số lượng cổ phần niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán
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Hồ Chí Minh là 7.236.850 cổ phần, tương đương trị giá là 72.368.500.000 đồng. Giá tham

chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 60.000 đồng/cổ phiếu.

 Hợp nhất với Công ty cổ phần Mirae Fiber :
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, Công ty đ ã hoàn thành việc hợp nhất kinh doanh với Công ty

Cổ phần Mirae Fiber thông qua nghiệp vụ hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% giá trị t ài sản

thuần của Công ty Cổ Phần Mirae Fiber. Công ty đ ã phát hành thêm 14.017.123 cổ phiếu cho

việc hợp nhất kinh doanh này, nâng vốn điều lệ của Công ty lên  273.041.890.000 đồng.

 Niêm yết bổ sung:
Ngày 12 tháng 02 năm 2010, 14.017.123 cổ phiếu phát hành thêm do hợp nhất với Công ty cổ

phần Mirae Fiber đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM , nâng tổng số

cổ phiếu KMR niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM là 21.253.973 cổ phiếu.

2. Định hướng phát triển :

Trải qua quá trình gần 9 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Mirae đã dần khẳng

định được vị trí của mình trong ngành sản xuất nguyên vật liệu cung ứng cho ngành may mặc.

Từ vị thế là một chi nhánh của Công ty cổ phần Mirae Fiber Tech của Hàn Quốc tại Việt nam,

chỉ sản xuất theo các đơn hàng cung cấp nguyên liệu gòn của Công ty mẹ, đến nay, Công ty

đã trở thành một công ty độc lập, là một trong những nhà cung cấp nguyên liệu gòn lớn nhất

cho ngành may mặc Việt Nam, đồng thời xuất khẩu sang các n ước khác. Hơn nữa, tận dụng

các lợi thế nguyện phụ liệu đầu vào, Công ty đã bắt đầu phát triển ngành hàng chăn, ga, gối ,

đệm từ năm 2008.

Năm 2009, Sau khi sáp nhập với Công ty cổ phần Mirae Fiber tại tỉnh Hưng Yên ở phía Bắc,

với qui mô hoạt động mở rộng v à các nguồn lực dồi dào, lãnh đạo Công ty đã mạnh dạn đề ra

các mục tiêu phát triển cao hơn để đưa Mirae trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong mọi

ngành nghề hoạt động của Công ty, bao gồm không chỉ có ng ành chủ lực là sản xuất gòn, mà

còn cả các ngành sản xuất chăn, ga, gối, đệm và đặc biệt là ngành sản xuất máy móc thiết bị

và cung cấp bông sợi cho các nhà máy sản xuất đệm.

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn
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Trở thành một trong những doanh nghiệp h àng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất tấm

bông cao cấp các loại, sản xuất  các sản phẩm chăn ga, gối, đệm, sản xuất máy móc thiế t bị và

cung cấp bông sợi cho các nhà máy sản xuất đệm.

Công ty đã và đang có kế hoạch mở rộng thị phần bằng cách mở các đại lý độc quyền , hình

thức giao hàng đến tận nhà nhằm phân phối các sản phẩm chăn, ga, gối đệm v à tăng cường

quảng bá hình ảnh của Công ty đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Sản phẩm của Công ty phần lớn đ ược xuất khẩu sang các nước Châu Âu và Hàn Quốc. Hiện

nay, Công ty cũng đang hướng tới việc mở rộng  thị trường sang các nước Campuchia và

Indonesia.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :

Năm 2009, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động, đặc biệt l à các tháng đầu năm với

tình trạng khủng hoảng và suy thoái năng nề, ngành may mặc Việt nam , trong đó có Công ty

Mirae, với đặc điểm phụ thuộc khá nhiều vào các đơn hàng may mặc nước ngòai cũng đã

không tránh khỏi những khó khăn và thách thức. Bước vào thực hiện kế hoạch kinh doanh

năm 2009, tập thể lãnh đạo và nhân viên Công ty đã nổ lực và phấn đấu để vượt qua những

khó khăn của nền kinh tế, linh hoạt tìm tòi những giải pháp phù hợp với các biến động của thị

trường, giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh tương đối khả quan.

Công ty đã thực hiện theo đúng định hướng của Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Th ường

Niên năm 2009, tập trung phát triển mặt hàng chủ đạo là bông tấm, đồng thời tận dụng lợi thế

nguyên vật liệu đầu vào là Padding, Quilting và nguồn vải nhập khẩu từ các nhà cung cấp Hàn

Quốc để phát triển ngành hàng chăn, ga, gối, đệm (Bedding). Doanh thu của sản phẩm

Padding và Bedding đã tăng trưởng cao, với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 28,93% và 36,09%.

Bên cạnh đó, nhãn hiệu Vivabon của các sản phẩm bedding đ ã thực sự chiếm được niềm tin

của người tiêu dùng Việt Nam. Đến cuối năm 2009, Công ty đ ã có trên 100 điểm phân phối

sản phẩm Bedding tại TP HCM và các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào phía nam.

Năm 2009 cũng đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Công ty . Đó là việc  hợp nhất

kinh doanh với Công ty Cổ phần Mirae Fiber. Việc hợp nhất đ ã giúp nâng cao vị thế của
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Công ty trong ngành, đưa Mirae trở thành nhà cung cấp các sản phẩm padding lớn nhất tại thị

trường Việt Nam. Ngoài ra, các lợi thế về tài chính, thị trường, quản lý và nhân sự do việc

hợp nhất đem lại sẽ là đòn bẩy giúp Mirae thực hiện hành công các kế họach phát triển của

Công ty, trong đó có kế họach phát hành và niêm yết cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Hàn

Quốc.

2. Tình hình thực hiện năm 2009 so với kế hoạch

Chỉ tiêu

Thực
hiện năm

2008

Kế hoạch
năm
2009

Thực
hiện
 năm
2009

Thực
hiện/Kế
hoạch

So sánh
Năm

2009/năm
2008

Doanh thu thuần
(tỷ đồng) 169.71 227.50 189.42 83.26%

Tăng
11.61%

Vốn chủ sở hữu
(tỷ đồng) 186.21 186.21 363.35 195.12%

Tăng
195.12%

Lợi nhuận sau
thuế
(tỷ đồng) 14.82 42.79 29.48 68.90%

Tăng
98.92%

Tỉ lệ lợi nhuận sau
thuế /Doanh thu
thuần (%)    8.73% 18.81% 15.56%
Tỉ lệ lợi nhuận sau
thuế /Vốn chủ sở
hữu (%) 7.96% 22.98% 8.11%

Doanh thu năm 2009 đạt 83.26% so với kế hoạch và tăng 11.61% so với năm 2008, lợi nhuận
tăng 98.92% so với năm 2008 do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Các chính sách hộ trợ mạnh mẽ của chính phủ năm 2009 nhắm thực hiện chủ tr ương kích
cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế như: giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị
gia tăng của các mặc hàng sợi, vải và sản phẩm của ngành may, hộ trợ lãi suất tiền vay ngân
hàng…
- Đơn giá bán sản phẩm tăng, giá nguyên vật liệu tương đối giảm do lợi thế về mối quan hệ
hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp trong và ngoài nước.
- Các sản phẩm mới như chăn, ra, gối, đệm lò xo… trong năm 2009 sản xuất đã đi vào ổn

định, chi phí đầu vào giảm, nhân công thạo nghề, mạng l ưới phân phối sản phẩm được mở



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Địa chỉ: Ấp 1B, Xã An Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh B ình Dương
ĐT: 0650 3791038 Fax: 0650 3791037

6

rộng…
Vốn chủ sở hữu năm 2009 tăng 95.12% so với năm 2008 do tại ng ày 31 tháng 12 năm 2009,
Công ty đã hoàn thành việc hợp nhất kinh doanh với Công ty Cổ phần Mirae Fib er thông qua

nghiệp vụ hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% giá trị t ài sản thuần của Công ty Cổ phần Mirae
Fiber.

3. Triển vọng và kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2010

 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010

Chỉ tiêu Kế họach
Năm 2010

Vốn điều lệ (đồng) 324.919.840.000

Doanh thu bán hàng hoá 410.078.000.000

Doanh thu hàng bán Pading +

Quilting
221.715.000.000

Doanh thu hàng bán Bedding 45.480.000.000

Doanh thu bán nệm lò xo 34.110.000.000

Doanh thu bán nện padding 20.845.000.000

Doanh thu bán sợi (fiber) 32.215.000.000

Doanh thu sản xuất và lắp ráp máy
móc

31.078.000.000

Các sản phẩm khác 24.635.000.000

Lợi nhuận sau thuế (đồng) 47.243.060.625

Tỷ lệ LN sau thuế/Vốn điều lệ(%) 14,54%
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 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Côn g ty :

 Thuận lợi:

Kỳ vọng khởi sắc của ngành may mặc trong năm 2010 : Với lợi thế từ hiệp định

thương mại song phương Việt- Nhật,Thuế hàng vào Nhật bằng 0, và nền kinh tế Mỹ

đang hồi phục kéo nhu cầu tiêu thụ hàng may mặc tăng lên, giá đơn hàng xuất khẩu

ở các nước sản xuất hàng may mặc ở Châu Á như Trung Quốc, Bangladesh,Ấnđộ

tăng lên 20% do giá nhân công tăng cao. Trong b ối cảnh đó mức tăng giá 10% ở

Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn.

Quy mô hoạt động mở rộng sau sáp nhập  : Đây sẽ là lợi thế cho công ty trong việc

đa dạng hóa sản phẩm, tiếp cận với thị tr ường mới tại khu vực phía Bắc, tiếp nhận

các công nghệ kỹ thuật trong ngành lắp ráp,sản xuất máy móc thiết bị , có lợi thế

hơn trong việc ký hợp đông mua nguyên vật liệu nhờ số lượng lớn …

 Khó Khăn:

Những rủi ro về vĩ mô: Mặc dù kinh tế thế giới và trong nước được đánh giá là đã

qua giai đoạn khủng hoảng và được dự báo sẽ phục hồi trong năm 2010,vẫn c òn

tiềm tàng rất nhiều rủi ro như sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu, nguy cơ

tái lạm phát trong nước.

Những rào cản kỹ thuật cho ngành dệt may Việt Nam : đạo luật bảo vệ môi

trường cho người tiêu dùng Mỹ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. Theo đạo luật này,

các lô hàng XK vào Mỹ phải có giấy kiểm nghiệm của b ên thứ 3 xác nhận sản phẩm

sử dụng nguyên liệu đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng. Nhà sản xuất sẽ phải

chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại n ào gây ra cho người tiêu dung. Điều này sẽ

buộc các đơn vị cung ứng vật liệu cho các đ ơn  hàng xuất vào quốc gia này không

những phải cam kết chất lượng mà còn phải mất thêm kinh phí để lấy được các

chứng nhận chất lượng phù hợp với yêu cầu của nhà nhập khẩu từ một đơn vị thứ

ba. Không chỉ riêng có Mỹ đưa ra những rào cản kỹ thuật đối với ngành Dệt may

Việt Nam, mà hầu hết các nước có hàng Việt Nam nhập khẩu đều đưa ra những rào

cản kỹ thuật. Ví dụ như với thị trường Nhật Bản (đứng sau thị trường Mỹ và EU),
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rào cản kỹ thuật là việc yêu cầu các sản phẩm phải có chứng chỉ sạch v à thân thiện

với môi trường.

Cạnh tranh : Tình hình cạnh tranh trong các ngành hàng chủ lực của  công ty đang

ngày càng trở nên gay gắt hơn. Một  số tập đoàn may mặc lớn đã bắt đầu xây dựng

nhà máy cung cấp  nguyên liệu riêng, phân khúc “Trung & Th ấp” của sản phẩm

Chăn, Ra ,Gối, Đệm đang chứng kiến sự tranh gi ành thị phần của hàng trăm doanh

nghiệp vừa và nhỏ.

 Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010 :
 Sản xuất kinh doanh

Phát triển ngành hàng Chăn, Ga, Gối, Đệm tại thị trường phía Bắc :

Trong ngắn hạn, sẽ tập trung phát triển hệ thống phân phối tại thị tr ường này thông

qua việc tân dụng đội ngũ Marketing tại chi nhánh Hưng yên để tìm hiểu và xác

định nhu cầu của người tiêu dùng, tìm kiếm các nhà phân phối có kinh nghiệm để

đưa nhãn Hiệu VivaBon thâm nhập thị trường phía Bắc một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, hiện tại công ty đã đầu tư thêm nhà xưởng sản xuất Chăn, Ra, Gối, Đệm

với qui mô gấp hai lần so với qui mô tr ước đây, sẵn sàng cung cấp kịp thời nhu cầu

cũng như thị hiếu hiện nay của khách hàng về dòng sản phẩm này.

Trong dài hạn, khi nhãn hiệu VivaBon đã có một vị trí nhất định , sẽ hướng đến việc

phát triển nhà máy sản xuất mặt hàng này tại Chi nhánh Hưng Yên để cắt giảm chi

phí vận chuyển và tận dụng được nguồn nhân công có kinh nghiệm trong lĩnh vực

may thêu tại phía Bắc.

Tiếp tục đẩy manh tiêu thụ các sản phẩm Chăn, Ra Gối, Đệm thị tr ường phía

Nam và Miền Trung :

Tại Thành Phố Hồ Chí Minh tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp với các

dòng sản phẩm sang trọng, độc đáo , đ ược phân phối tại các điểm mua sắm cao cấp

tại Trung Tâm Sài Gòn và các khu dân cư cao cấp như Phú Mỹ Hưng ở quận 7,

Tiếp tục phát triển, duy tr ì hệ thống bán hàng tại TP HCM và các tỉnh từ Đà Nẵng

trở vào với dòng sản phẩm “trung cấp”.
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Đảm bảo nhập nguyên vật liệu tốt nhất từ các nước có lợi thế sản xuất trong lĩnh

vực may mặc để sản phẩm luôn đ ược khách hàng cũ đánh giá cao về chất lượng và

từ đó tạo nên ảnh hưởng không nhỏ đối với những khách h àng mới.

Đẩy mạnh công tác Marketing, quảng cáo tr ên các kênh truyền thông phù hợp với

người tiêu dùng, lập kế hoạch cho các chương trình khuyến mãi,

 Tìm các đối tác trong và ngoài nước để xuất khẩu sản phẩm công ty sang các thị

trường quốc tế, và phát triển nhóm khách hàng Khách sạn, Khu nghĩ dưỡng,

Serviced Apartment …

Nâng cao chất lượng sản phẩm của ngành hàng chủ lực là Padding và Quilting :

Hiện đại hóa môi trường và quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng tại các nhà

xưởng  để đảm bảo chất lượng của sản phẩm, sẵn sàng đối phó với các rào cản kỹ

thuật của các đơn hàng xuất khẩu.

Điều phối kế hoạch sản xuất giữa hai nh à máy tại Bình Dương và Hưng Yên để

khắc phục tình trạng quá tải đơn hàng trong những tháng mùa vụ nhưng lại nhàn rỗi

trong những tháng ngoài mùa vụ .

Nâng cấp dây chuyền sản xuất Quilting bằng việc đầu t ư mua mới các máy móc

thiêt bị hiện đại hơn để có thể tạo nên những sản phẩm kỹ thuật cao, ngo ài việc đáp

ứng nhu cầu ngày càng cao của các đơn hàng gia công của khách hàng, đồng thời

hỗ trợ cho kế hoach phát triển d òng sản phẩm Chăn,Ra,Gối  cao cấp với các kiểu

chần, thêu kỹ thuật cao.

Xây dựng phân xưởng sản xuất máy móc sản xuất đệm, g òn  tại trụ sở Bình

Dương:

Thâm niên họat động trong ngành, quan hệ gắn bó lâu dài với các đối tác sẽ là cơ sở

để Công ty tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua sắm các máy móc, thiết bị n ày.

Phối hợp với phân xưởng tại chi nhánh Hưng Yên đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân

cơ khí để có thể sẵn sàng thực hiện các đơn hàng máy móc cung ứng cho thị trường

phía Nam.

 Công tác quản lý nguồn nhân lực:
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Kết hợp với ban lãnh đạo của chi nhánh Hưng Yên để cơ cấu lại bộ máy quản lý, cải

tiến qui trình hoạt động để tối ưu hóa hiệu quả của các nguồn lực, tiết kiệm chi phí

quản lý.

Duy trì các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công nhân vi ên để thu hút nguồn nhân

lực có chất lượng, sẵn sàng đóng góp cho các kế hoạch phát triển của Công ty.

 Các dự án đầu tư

Theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến

bằng văn bản trong năm 2008, Công ty sẽ thực hiện kế hoạch phát h ành và niêm yết

8 triệu đô la Mỹ tại thị trường chứng khoán KOSDAQ của H àn Quốc. Tiến độ thực

hiện: Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian 6  tháng kế từ lúc chọn

được Đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành và triển khai thực hiện (Dự kiến bắt đầu

vào tháng 7 và kết thúc vào khoảng tháng 12 năm 2010).

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Báo cáo tình hình tài chính

 Các hệ số tài chính

STT Chỉ tiêu Đvt Năm
trước Năm nay

Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 63,51% 59,54%1

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

%

36,49% 40,46%

Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 30,77% 30,13 %2

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

%

69,23% 69,87%

Tỷ suất lợi nhuận3

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng t ài sản

%

5.51% 5,67%
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- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 8.73% 15,56%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở
hữu 7.96% 8,11%

 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009

Tài sản (đồng) Nguồn vốn (đồng)

I. Tài sản ngắn hạn 210.414.853.705 I. Nợ phải trả 156.655.926.834

II. Tài sản dài hạn 309.591.237.795 II. Vốn chủ sở hữu 363.350.164.666

Tổng cộng 520.006.091.500 Tổng cộng 520.006.091.500

 Những thay đổi về vốn  cổ đông :

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, Công ty đ ã hoàn thành việc hợp nhất kinh doanh với Công ty

Cổ phần Mirae Fiber thông qua nghiệp vụ hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% giá trị t ài sản

thuần của Công ty Cổ Phần Mirae Fiber. Công ty đ ã phát hành thêm 14.017.123 cổ phiếu cho

việc hợp nhất kinh doanh này, nâng vốn điều lệ của Công ty lên  273.041.890.000 đồng.

 Tổng số cổ phiếu theo từng loại tại thời điểm 31/12/20 09
 Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 27.304.189 cổ phiếu

Trong đó: Cổ phiếu phổ thông: 27.304.189 cổ phiếu
 Tổng số cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh :

21.253.973 cổ phiếu
Trong đó: Cổ phiếu quỹ:4.253.857 cổ phiếu

 Công ty không phát hành loại trái phiếu nào.

 Cổ tức năm 2009

Đại hội dồng cổ đông thường niên đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ

đông hiện hữu, tỷ lệ 100:20. Tuy nhiên, một nhóm cổ đông gồm các cổ đông sáng lập v à cổ

đông lớn của MIRAE với lý do gắn kết trách nhiệm với Công ty v à đóng góp lâu dài cho

Công ty nên tự nguyện xin nhận tỷ lệ cổ phiếu thưởng là 17,7% (100:17,7), chuyển quyền

nhận tỷ lệ cổ phiếu thưởng 2,3% (100:2,3) cho các cổ đông c òn lại.
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2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ các lĩnh vực kinh doanh của Công ty

STT Khoản mục Năm 2008 Tỷ
trọng Năm 2009 Tỷ

trọng
%

tăng/giảm
Doanh thu
bán hàng
hoá

169.708.953.1
03

100,00
%

189.415.174.
031

100,00
% 12%

1

Doanh thu
hàng bán
Padding

105.123.214.8
97 61,94%

135.533.047.
765 71,55% 29%

2

Doanh thu
hàng bán
Quilting

22.396.187.41
3 13,20%

15.660.398.6
95 8,27% -30%

3

Doanh thu
hàng bán
Bedding

23.764.806.27
8 14,00%

32.341.054.5
02 17,07% 36%

4
Doanh thu
hàng gia công 673.173.315 0,40% 978.256.936 0,52% 45%

5
Doanh thu
bán máy

17.751.571.20
0 10,46% 0 0 -100%

6 Nệm lò xo
4.902.416.13

3 2,59% 100%

Năm 2009, doanh thu bán hàng của Công ty đạt 189 tỷ, tăng 12% so với năm 2008. Trong đó,

Padding vẫn là ngành hàng chủ lực của Công ty, đóng góp đến 71,55% doanh thu. Kế đến l à

ngành hàng chăn, ra, gối …Đây là mặt hàng mới được Công ty phát triển từ năm 2008. Công

ty đã xây dựng được hệ thống phân phối sản phẩm từ thị tr ường Đà Nẵng trở vào các tỉnh

phía nam, giúp doanh thu từ mặt hàng này tăng 36% so với năm 2008. Năm 2009, Công ty

cũng đã đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất nệm l ò xo, đem lại doanh thu gần 5 tỷ đồng.

Riêng ngành hàng sản xuất máy đã không đem lại doanh thu trong năm 2009. Tuy nhiên, sau

khi sáp nhập với Công ty cổ phần Mirae Fiber , trong năm 2010, Công ty sẽ tập trung phát

triển ngành hàng này.

 Nguyên vật liệu và Chi phí sản xuất
 Nguyên vật liệu
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Nguyên vật liệu chính dùng cho sản xuất của Công ty là các loại bông hóa học được

sản xuất bằng công nghệ cao đảm bảo các ti êu chuẩn kỹ thuật. Loại cao cấp nhất l à

loại bông dạng ống có lỗ ở giữa từng sợi bông (có từ 1 đến 4 lỗ), có tác dụng giữ

nhiệt mà bông tự nhiên không thể đáp ứng được, để sản xuất quần áo jacket, quần

áo thể thao, thú nhồi bông và chăn, ga, gối, đệm. Tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật của mỗi

loại sản phẩm mà Công ty sử dụng các loại bông nguyên liệu khác nhau. Có thể kể

ra loại bông nguyên liệu đầu vào chính được sử dụng: Bông PE 7Dx64 mm;

3Dx51mm, 6Dx51mm, 7Dx32mm/có silicon, không có silicon… Ngoài các nguyên

liệu chính, Công ty còn sử dụng các loại nguyên liệu phụ khác để tạo ra các loại sản

phẩm khác nhau, các loại nguyên liệu phụ được sử dụng là: keo polyme acrylic,

chỉ may các loại, ny lông...

Nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất chủ yếu đ ược nhập từ nước ngoài

(Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan,…), đảm bảo yêu cầu về chất lượng và đa dạng về

chủng loại. Hàng năm, Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ to lớn từ cổ đông sáng lập

(Mirae Fiber Tech Co., Ltd) trong vi ệc dự báo tình hình thị trường, nhu cầu và khối

lượng các đơn đặt hàng để từ đó có kế hoạch nhập khẩu v à dự trữ nguyên vật liệu

tối ưu, đáp ứng đầy đủ nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong

những năm gần đây, Công ty đã tích cực tìm kiếm các nguồn nguyên vật liệu trong

nước để thay thế cho nhập khẩu, tuy nhi ên số lượng các nhà cung cấp trong nước

còn rất ít, khả năng cung cấp chỉ đáp ứng đ ược khoảng 5% nhu cầu nguyên vật liệu

của Công ty.

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh h ưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty

là giá mua nguyên vật liệu và sự biến động tăng, giảm của nó. Đối với giá mua

nguyên vật liệu, Công ty luôn đảm bảo đ ược sự ổn định về giá mua bằng việc ký kết

hợp đồng với các đối tác cung ứng truyền thống thông qua Mirae Fiber Tech Co.,

Ltd (tại Hàn Quốc), hầu hết các đối tác này đã có quan hệ kinh tế lâu năm với Mirae

Fiber Tech Co., Ltd.
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 Chi phí sản xuất

TT Chỉ tiêu Năm 2008
Tỷ trọng
trong DT Năm 2009 Tỷ trọng

trong DT

1 Doanh thu thuần 169.708.953.103 91,03% 189.415.174.031 85,71%

2
Giá vốn hàng
bán

125.877.218.750 74,17% 123.133.744.214 65,01%

3
Chi phí bán
hàng

6.737.279.877 3,76% 8.206.708.851 4,33%

4
Chi phí quản lý
doanh nghiệp 8.696.985.091 5,12% 14.650.505.380 7,73%

5
Chi phí tài
chính

13.531.036.994 7,97% 16.349.025.537 8,63%

Trong năm 2009, công tác kiểm soát chi phí đã phát huy hiệu quả, tỷ trọng chi phí

sản xuất/ doanh thu thuần năm 200 9 đã giảm so với năm 2008. Vượt qua những khó

khăn của nền kinh tế nói chung, Công ty vẫn duy trì tỷ trọng giá vốn hàng

bán/Doanh thu thuần ở mức hợp lý , giảm 9,16 % so với năm 2008. Chi phí tài

chính năm 2009 tăng do Công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư vào

Công ty tài chính Hafi và Elisha. Các chi phí khác Công ty giữ ở mức độ hợp lý đáp

ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh,  có chính sách tài chính hợp lý

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nh ư đảm bảo tính cân

bằng trong cơ cấu nguồn vốn và khả năng thanh toán.

 Lợi nhuận

TT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 %tăng/giảm

1 Lợi nhuận sau thuế 14.817.196.818 29.480.621.631 98,96%

2 Tỷ suất LNST/TTS 5,51% 5,67% 0,16%

3 Tỷ suất LNST/DT thuần 8,73% 15,56% 6,83%
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4 Tỷ suất LNST/VCSH 7,96% 8,11% 0,16%

Năm 2009 lợi nhuận Công ty đạt 29.480.621.631đồng, mặc dù không đạt được kế hoạch đề ra

trước đó, nhưng lợi nhuận của Công ty đã tăng 98,96% so với năm 2008. Kết quả kinh doanh

tăng là do Công ty đã phát triển các ngành hàng mới. Đặc biệt chỉ tiêu Tỷ suất LNST/DT

thuần tăng 6,83% cho thấy Công ty đã phát huy được hiệu quả trong việc kiểm soát  chi phí

sản xuất, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.
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IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN
1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009:
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2. Báo cáo kết quả kinh doanh:
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3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2008 (Theo phương pháp gián tiếp)
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V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI ỂM TOÁN
1. Kiểm toán độc lập
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2. Kiểm toán nội bộ

Không có ý kiến

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức  : Không có

Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức  : Không có

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
1. Cơ cấu tổ chức của công ty

Công ty Cổ phần Mirae được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo:

Luật đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn b ản hướng dẫn thi hành;

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đ ược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn b ản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thôn g qua ngày 15 tháng 06 năm 2007

, điều chỉnh & bổ sung gần nhất v ào ngày 17.04.2010
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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Phòng

Hành chính
Nhân sự

Phòng

Tài chính Kế
toán

Phòng kinh doanh

& điều hành sản
xuất

Phòng

Marketing

Phòng

xuất nhập
khẩu

Phân xưởng
tấm bông -

đệm

Phân xưởng
tấm bông

chần các loại
Kho

Phân xưởng
tấm bông các loại

Phân xưởng
đệm

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỤ SỞ CHÍNH
BÌNH DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

CHI NHÁNH
HƯNG YÊN

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

PHÓ  GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Phòng

Tài chính Kế
toán

Phòng

Hành chính
Nhân sự

Phòng kinh
doanh

& điều hành
sản xuất

Phòng

Marketing

Phòng

xuất nhập
khẩu

Phân xưởng
tấm bông

chần các loại

Phân xưởng
tấm bông -

đệm

Xưởng sản
xuất máy đệm Kho
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2. Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động

 Số lượng cán bộ công nhân viên

Tại thời điểm 31/12/2009. tổng số lao động trong Công ty l à 293 người. Cơ cấu lao động phân
loại như sau:

Loại lao động Số lượng
(người)

Tỷ lệ
(%)

   Phân theo trình độ học vấn
Đại học
Cao đẳng và trung cấp
Công nhân kỹ thuật. trình độ sơ cấp
Phân loại theo đối tượng lao động
Lao động trực tiếp
Lao động gián tiếp

14

26

253

240

53

4,78

8,87

62,8

81,91

18,09

(Nguồn: Công ty Cổ phần Mirae)

 Chính sách đối với người lao động
 Chế độ làm việc

Người lao động trong Công ty đều có hợp đ ồng lao động theo đúng luật lao động v à

được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện h ành của pháp luật về Luật lao

động và các khoản trợ cấp. thưởng. được đóng bảo hiểm y tế. bảo hiểm xã hội…

Công ty thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người

lao động. thực hiện nghiêm túc công tác an toàn và bảo hộ lao động. Hàng năm Công

ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ để phân loại lao động . sắp xếp hợp lý. thực hiện

các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp và thực hiện đầy đủ chế độ đối với

người lao động.

Công ty giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ khác đối với ng ười lao động như chế độ

nâng lương. nâng bậc. chế độ ốm đau thai sản. chế độ nghỉ hưu và chăm lo việc hiếu

hỉ cho cán bộ công nhân viên… Bên cạnh đó. Công ty luôn quan tâm giúp đỡ các gia

đình có hoàn cảnh khó khăn…
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Công ty thực hiện chế độ làm việc 6 ngày làm việc/tuần với thời gian trung b ình là 48

giờ/tuần. Mỗi ngày làm việc chia thành 2 ca. giờ làm việc gồm 8 tiếng làm chính và

có thể 4 tiếng tăng ca tùy theo sức khoẻ công nhân.

Hợp đồng lao động thông thường được ký theo lộ trình: 1-2 tháng thử việc. kỳ hạn 6

tháng. kỳ hạn 1 năm. dài hạn.

Công ty đặt trụ sở sản xuất tại Bình Dương. do vậy đối với công nhân viên ở xa nơi

làm việc. Công ty có xe đưa đón tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công nhân

viên Công ty.

 Chính sách tuyển dụng. đào tạo

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực . trong định hướng phát triển của

Công ty. Công ty đặc biệt chú trọng tới các giải pháp về nhân lực:

Xây dựng kế hoạch đào tạo. phát triển nguồn nhân lực về mọi mặt . đủ về số lượng.

mạnh về chất lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý . cán bộ kỹ thuật giỏi về

chuyên môn. nghiệp vụ. đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao . lao động với

năng suất. chất lượng. hiệu quả cao;

Xây dựng chế độ bồi dưỡng. thu hút. sử dụng và đãi ngộ thích hợp đối với đội ngũ

chuyên gia trình độ cao. Công ty dự kiến lập quỹ tài chính. các loại giải thưởng. cải

cách về chế độ tiền lương. chế độ cung cấp và tiếp cận thông tin. tạo mọi điều kiện

vật chất. môi trường làm việc. các hoạt động chuyên môn và đời sống sinh hoạt cho

đội ngũ tri thức. chuyên gia. nhân tài để họ yên tâm cống hiến tài năng trí tuệ phục vụ

cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hàng năm tổ chức tuyển chọn và hỗ trợ kinh phí thích đáng để cử cán bộ công nhân

viên có thành tích. triển vọng phát triển tốt và nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công

ty trong những lĩnh vực cần thiết đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn tại Hàn

Quốc;

Kiện toàn bộ máy chuyên môn nghiệp vụ theo hướng tinh giảm tối đa. sắp xếp biên

chế theo chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh;

Tất cả các công nhân viên được tuyển dụng phải thông qua h ình thức thi tuyển có quy

chế rõ ràng. không tuyển dụng thông qua giới thiệu;
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Đảm bảo đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm y tế và các chế độ bảo trợ

khác đối với người lao động. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động với mọi th ành viên

trong Công ty. tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể giữa lãnh đạo Công ty và Công

đoàn Công ty để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

 Chính sách lương . thưởng. phúc lợi

Công ty áp dụng chính sách trả lương theo năng suất và hiệu quả làm việc của từng

lao động. Đối với cán bộ quản lý . Công ty xây dựng quy chế lương và được HĐQT

phê duyệt. Lương của cán bộ quản lý gồm lương khoán theo chức danh. công việc và

các khoản phụ cấp. Bên cạnh đó. Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng cho

các cá nhân. tập thể có thành tích xuất sắc. có sáng kiến và giải pháp kỹ thuật đem lại

hiệu quả kinh doanh cao. Hàng năm. Công ty họp xét khen thưởng căn cứ vào danh

sách đề nghị khen thưởng của các phòng ban Công ty.

Công ty có chính sách phúc lợi hợp lý đối với người lao động. Ngoài việc chi trợ cấp

khó khăn. chi phong trào văn hoá thể thao. bồi dưỡng công nhân viên nhân dịp lễ.

Tết. chi ủng hộ.... Công ty chi trả cho công nhân viên theo mức lương cố định là 14

tháng lương/năm. Bên cạnh đó. Công ty tổ chức cho công nhân viên đi tham quan.

du lịch hàng năm. Những chính sách trên đã khuyến khích động viên kịp thời. gắn

bó người lao động với Công ty.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán

trưởng

 Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị
Ông Shin Young Sik Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Choi Young Ho Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Lim Yeoung Jun Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Shin Dong Jin Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Park Hee Sung Thành viên Hội đồng quản trị
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 Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: SHIN YOUNG SIK

Hộ chiếu số: KN0878184; Ngày cấp: 17/8/2006; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương
mại Hàn Quốc
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 01/12/1958
Nơi sinh: Hàn Quốc
Quốc tịch: Hàn Quốc
Dân tộc: Hàn Quốc
Quê quán: Seoul. Hàn Quốc
Địa chỉ thường trú: Dong–A@ 103 – 508 Jamwon dong. Seocho Gu. Seoul. Hàn Quốc
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0650.791 038

Trình độ văn hoá: Đại học
Trình độ chuyên môn: Quản lý
Quá trình công tác:

Thời gian công tác Chức vụ. đơn vị công tác

Năm 1978 – Năm 1987 Trường Sỹ quan lục quân Seoul

Năm 1978 – Năm 1984 Trường Quản lý kinh  tế Seoul

Năm 1980 – Năm 1987 Trung úy quân đội Seoul

Năm 1987 – Năm 1997 1. Phó giám đốc Công ty
MOOLSAM. Seoul. Hàn Quốc

Năm 1998 – Năm 2007 Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng
giám đốc công ty TNHH Mirae Fiber
Tech. Seoul. Hàn Quốc

Năm 2001 – tháng 9/2007 Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty
TNHH Mirae Fiber VN

Tháng 10/2007 đến nay Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Mirae.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Mirae
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Số cổ phần nắm giữ đến 31.12.2009
Sở hữu cá nhân: 5.932.751 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
Đại diện sở hữu: 4.725.926 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
Tổng: 10.658.677 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
Những người có liên quan:

Vợ : LIM JEONG YUL

Sinh ngày: 03/03/1962

Số hộ chiếu: SC0564461 do Bộ Ngoạ i giao và Thương mại Hàn Quốc cấp
Quốc tịch: Hàn Quốc
Số cổ phần nắm giữ: 1.371.206 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

 Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: CHOI YOUNG HO

Hộ chiếu số: SC2066027; ngày cấp: 24/4/2007; nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại
Hàn Quốc
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 30/7/1968
Nơi sinh: Seoul. Hàn Quốc
Quốc tịch: Hàn Quốc
Dân tộc: Hàn Quốc
Quê quán: Seoul. Hàn Quốc
Địa chỉ thường trú: Sinsigaji APT 905 -806. 313 Sinjeong l – dong. Yang Cheon – gu.
Seoul. Hàn Quốc
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0650.791 038

Trình độ văn hoá: Đại học
Trình độ chuyên môn: Quản lý
Quá trình công tác:
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Thời gian công tác Chức vụ. đơn vị công tác

Năm 1994 – Năm 2006 Trưởng phòng. phòng nghiên cứu công
nghệ thực phẩm Seoul

Năm 2007 – nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần
Mirae

Thành viên HĐQT Công ty C ổ phần Mirae

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mirae
Số cổ phần nắm giữ: 132.275 cổ phần
Những người có liên quan: không

 Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: LIM JEONG YUL

Hộ chiếu số: TR0039790; Ngày cấp: 19/4/2007; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương
mại Hàn Quốc
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1962
Nơi sinh: Seoul. Hàn Quốc
Quốc tịch: Hàn Quốc
Dân tộc: Hàn Quốc
Quê quán: Secho Gu. Seoul. Hàn Quốc
Địa chỉ thường trú: Dong–A@ 103 – 508 Jamwon dong. Seocho Gu. Seoul. Hàn Quốc
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0650.791 038

Trình độ văn hoá: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kế toán
Quá trình công tác:
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Thời gian công tác Chức vụ. đơn vị công tác

Năm 1981 – Năm 1985 Đại học ngoại ngữ Anh văn . Seoul. Hàn Quốc

Năm 1985 – Năm 1986 Giáo viên trường trung học phổ thông
Puchon. Hàn Quốc

Năm 1987 – Năm 2003 Làm việc tự do
Năm 2003 – Năm 2007 Giáo viên tại Canada
Tháng 10/2007 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị  Công ty Cổ

phần Mirae

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Mirae
Số cổ phần nắm giữ: 1.371.206 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
Những người có liên quan:

   Chồng: SHIN YOUNG SIK (Như đã nêu trên)

 Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: SHIN DONG JIN

Hộ chiếu số: 7172350; Ngày cấp: 05/4/2007; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại
Hàn Quốc
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 08/11/1966
Nơi sinh: Seoul. Hàn Quốc
Quốc tịch: Hàn Quốc
Dân tộc: Hàn Quốc
Quê quán: Daegu. Hàn Quốc
Địa chỉ thường trú: 169-12. Dae Bong Dong. Daegu.Hàn Quốc
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0650.791 038

Trình độ văn hoá: Đại học
Trình độ chuyên môn: Quản lý
Quá trình công tác:
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Thời gian công tác Chức vụ, đơn vị công tác

Năm 1994 – Năm
2003

Nhân viên phòng kinh doanh. Công ty Viko

Glowin

Năm 2004– Nay Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Mirae

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Mirae

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Những người có liên quan: Không

 Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: PARK HEE SUNG

Hộ chiếu số: KR0122474; Ngày cấp: 24/06/2005; Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương
mại Hàn Quốc
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 05/02/1973
Nơi sinh: Seoul. Hàn Quốc
Quốc tịch: Hàn Quốc
Dân tộc: Hàn Quốc
Quê quán: 02-802 KUMHO APT PARKDAL - 2 DONG MANANGU ANYANG
CITY KYONGGIDO KORI

Địa chỉ thường trú: (Kumho Apt. 102-802) 149-1. Bakdal 2-dong. Manangu. Anyang-
Si. Gyeonggi-Do. Hàn Quốc
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0650.791 038

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn: Quản lý
Quá trình công tác:
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Thời gian công tác Chức vụ, đơn vị công tác

Năm 1998 – Năm
2003

Trưởng phòng kinh doanh. Công ty Viko
Glowin. Hàn Quốc

Năm 2003 đến nay Giám đốc kinh doanh – Công ty Cổ phần Mirae

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Những người có liên quan: Không

 Ban giám đốc

Ông Shin Dong Jin Tổng Giám đốc
Ông Kim Chul Soo Phó Tổng Giám đốc

 Tổng Giám Đốc

Họ và tên : SHIN DONG JIN

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ
phần Mirae.
(Tham khảo tại điểm 12.1- Hội đồng quản trị)

 Phó Tổng Giám Đốc

Họ và tên: KIM CHUL SOO

Hộ chiếu số: KN0664913; ngày cấp: 2/7/2001; nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại
Hàn Quốc
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 09/11/1966
Nơi sinh: Seoul. Hàn Quốc
Quốc tịch: Hàn Quốc
Dân tộc: Hàn Quốc
Quê quán: Seoul. Hàn Quốc
Địa chỉ thường trú: 101-1202. Dea-A Apt. Poong Nap Dong. Song Pa Gu. Seoul. Hàn
Quốc
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0656 791 038

Trình độ văn hoá: Đại học
Trình độ chuyên môn: Quản lý kinh tế
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Quá trình công tác:

Thời gian công tác Chức vụ. đơn vị công tác
Năm 1985 – Năm 1986 Nhân viên KOSDAQ. Phòng xuất hàng. Công

ty World Wide Express & Tour

Năm 1986 – Năm 1989 Phục vụ Quân đội
Năm 1989 – Năm 1993 Phó giám đốc Công ty TNHH Poong Lim
Năm 1993 – Năm 1995 Phó giám đốc. phòng tài chính. Công ty Xây

dựng và Điều hành máy móc

Năm 1995 – Năm 1997 Giám đốc Công ty TNHH Korea Symons
Tháng 11/1997 – Tháng 3/1998 Phó giám đốc. phòng kế toán. Công ty Korea

Moolsan

Tháng 3/1998 – Tháng 3/2005 Giám đốc điều hành Công ty Viko Glowin

Tháng 3/2005 – Tháng 7/2006 Trưởng phòng quản lý xuất nhập khẩu . Công ty

Dong Yang Menics

Tháng 8/2005 – Tháng 5/2007 phòng quản lý Công ty Yeilbiotech
Tháng 6/2007– Nay Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mirae

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Mirae
Số cổ phần nắm giữ: 4.630 cổ phần
Những người có liên quan: Không

 Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Ngọc Liên Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thu Hằng Thành viên Ban Kiểm soát

 Trưởng Ban Kiểm soát

Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO
CMND số: 024542522; ngày cấp: 10/05/2006; nơi cấp: TP Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 01/5/1974
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Nơi sinh: Quảng Ngãi

Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Thạnh. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú: 229/2A Bùi Đình Tuý. Phường 24. Quận Bình Thạnh. TP Hồ Chí
Minh

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0650 791 038
Trình độ văn hoá: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kế toán
Quá trình công tác:

Thời gian công tác Chức vụ. đơn vị công tác
Tháng 10/1999 – Tháng 5/2000 Nhân viên kế toán. Công ty Đông Nam
Tháng 6/2000 – Tháng 1/2003 Nhân viên kế toán. Công ty TNHH Thiên Lộc
Tháng 5/2003 – Nay Kế toán. Công ty Cổ phần Mirae. Bình Dương
Năm 2007 – Nay Thành viên Ban Kiểm soát. Công ty Cổ phần Mirae

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mirae
Số cổ phần nắm giữ: 275.000 cổ phần
  Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: Không
Những người có liên quan: Không

 Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LIÊN

Số CMND: 145049620 cấp ngày 14/11/2006 tại Hưng Yên
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 03/08/1981
Nơi sinh: Trưng Trắc. Văn Lâm. Hưng Yên
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Trưng Trắc. Văn Lâm. Hưng Yên
Địa chỉ thường trú: Trưng Trắc. Văn Lâm. Hưng Yên
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Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0650.791 038

Trình độ văn hoá: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Kế toán
Quá trình công tác:

Thời gian công tác Chức vụ. đơn vị công tác

Năm 1999 – Tháng 6/2004 Nhân viên kế toán. Công ty cổ phần xây lắp Công
nghiệp thực phẩm. Hà Nội

Tháng 7/2004 – Tháng 6/2007 Nhân viên kế toán. Công ty Cổ phần Hà Phát.
Hưng Yên

Tháng 7/2007 – Nay Thành viên Ban Kiểm soát. Công ty Cổ phần Mirae

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Mirae
Số cổ phần nắm giữ: 45.500 cổ phần
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: Không

Những người có liên quan: Không

 Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên : NGUYỄN THU HẰNG
Số CMTND : 271362913 cấp ngày 31/07/1998 tại Đồng Nai .
Giới tính:  Nữ
Ngày tháng năm sinh: 21/11/1978
Nơi sinh: Ninh Bình

Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ninh Bình

Địa chỉ thường trú: 6D – Toå 6, Khu phố 1 , Phường Traûng Daøi, Bieân Hoøa, Đồng
Nai

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0650.791.038
Trình độ văn hoá: Đại Học
Trình độ chuyên môn: Kế toán
Quá trình công tác
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Thời gian công tác Chức vụ, đơn vị công tác
Năm 2000 - 2002 Nhân viên kế toán Công Ty TNHH Viko Glowin

Năm 2002 - 2004
Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Viko

Glowin

Năm 2004 đến nay Nhân viên kinh doanh Công Ty  Coå Phaàn Mirae.

Chức vụ hiện nay: Nhân viên kinh doanh Công Ty  Cổ phần Mirae.
Số cổ phần nắm giữ: 171.544 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết : Không
Những người có liên quan: Không

 Kế toán trưởng

Họ và tên: LÊ THỤY TRÂM ANH
Số CMND: 271117492 cấp ngày 25/05/2004 tại Đồng Nai
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1973

Nơi sinh: Biên Hòa. Đồng Nai
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: G7/3. Khu phố 6 . Phường Trung Dũng. Biên Hòa. Đồng Nai
Địa chỉ thường trú: G7/3. Khu phố 6. Trung Dũng. Biên Hòa. Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0650 791 038
Trình độ văn hoá: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kế toán
Quá trình công tác

Thời gian công tác Chức vụ. đơn vị công tác
Năm 1994 - 2004 Nhân viên kế toán Công Ty TNHH Viko Glowin

Năm 2004 đến nay Kế toán trưởng. Công ty Cổ phần Mirae

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Mirae
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
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Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: Không
Những người có liên quan: Không

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Trong năm 2009. Hội đồng quản trị và  Ban kiểm soát nhận thù lao tổng cộng là 228.000.000
đồng, chi tiết như sau:

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
Thành viên HĐQT : 2.500.000 VND/tháng/người
Trưởng BKS : 2.000.000 VND/tháng/người
Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn đến ngày 18. 03.2010 :

 Cổ đông trong nước

 Cổ đông nước ngoài

Stt Danh mục Số lượng CP Tỷ lệ %

1 Cổ đông Tổ chức 4.808.951 17,61%

- Cổ đông sở hữu trên 5% 4.725.926 17,31%

- Cổ đông sở hữu dưới 5% 83.025 0,3%

2 Cổ đông cá nhân 8.976.962 32,88%

- Cổ đông sở hữu trên 5% 5.932.751 21,73%

- Cổ đông sở hữu dưới 5% 3.044.211 11,15%

Tổng cộng 13.785.913 50,49%

Stt Danh mục Số lượng CP Tỷ lệ %

1 Cổ đông Tổ chức 4.273.853 15,65%

- Cổ đông sở hữu trên 5% 2.724.855 9,98%

- Cổ đông sở hữu dưới 5% 1.548.998 5,67%

2 Cổ đông cá nhân 9.244.423 33,86%

Tổng cộng 13.518.276 49,51%
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 Thông tin về cổ đông lớn

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ
phần

Tỉ lệ sở
hữu

1
MIRAE FIBER
TECH CO.. LTD

Yoksam heights 1807-1806.
642-19 Yoksaam-dong.
Kangnam-ku. Seoul. Hàn Quốc

4.725.926 17,31%

2
SHIN YOUNG
SIK

Dong-A @103-508. Jamwon-
Dong. Seocho Gu. Seoul. Korea

5.932.751 21,73%

3
LIM JEONG
YUL

Dong-A @103-508. Jamwon-
Dong. Seocho Gu. Seoul. Korea

1.371.206 5,02%

IX. CÁC THÔNG TIN KHÁC :

1. Các hoạt động xã hội :

Ngoài công tác chăm lo đời sống cho nhân viên của Công ty, Phòng nhân sự của Công ty còn
giúp cho Ban lãnh đạo và nhân viên công ty thực hiện các công tác xã hội và công tác từ
thiện. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi quyên góp hỗ trợ cho Trung Tâm Nhân Đạo
Quê Hương. Năm 2009, Công ty đ ã cung cấp chăn, ra, gối đệm cho các trẻ em mồ côi tại
Trung Tâm. Các lãnh đạo người hàn Quốc của Công ty cũng giúp kêu gọi sự quan tâm, giúp
đỡ cho Trung Tâm từ phía các đối tác, các tổ chức nhân đạo tại h àn Quốc.

2. Các hoạt đối ngoại với nhà đầu tư :

Với mục tiêu phát triển vì lợi ích của toàn thể các cổ đông, Công ty đã thường xuyên cung cấp
các thông tin về tình hình họat động và các kế họach phát triển trên website công ty, các
phương tiện thông tin của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, các báo, đ ài …

Tháng 11 năm 2009, Công ty đ ã phối hợp với Công ty chứng khoán Bản Việt tổ chức buổi hội
thảo “KMR&KMF sáp nhập – Cơ hội đầu tư mới”.

Đến dự hội thảo ngòai các cổ đông, các nhà đầu tư, còn có các phóng viên của các báo, đài,
các chuyên viên phân tích của các công ty chứng khóan. Hội đồng quản trị Công ty đã  cung
cấp thông tin và giải đáp các câu hỏi của cổ đông li ên quan đến việc sáp nhập với Công ty cổ
phần Mirae Fiber , các kế phát triển v à đặc biệt là kế hoạch phát hành và niêm yết cổ phiếu
trên sàn KOSDAQ – Hàn Quốc. Hội thảo đã giúp các nhà đầu tư hiểu rõ và tin tưởng hơn vào
các kế hoạch phát triển của Công ty

@103-508
@103-508
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                                                                             Bình D ương, ngày ……tháng……năm 20 10

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

SHIN YOUNG SIK


