
Can cu Diau l~ t6 chirc heat dQng cua Cong ty C6 phc1nVi~t An, Hoi d6ng quan tri tran trong kinh mc1i
Quy c6 dong tham du Dai hQi d6ng c6 dong (DH£)C£)/£)f,li hoi) thuong nien nam 2015 nhu sau:

1. T8 clnrc D~i hQi:
- Thai gian: 08 gii)'00 ngay 08 thang 8 nam 2015
- Dia di~m: Ballroom, t~ng 6, Khach san Palace Sai Gon,

S6 56 - 66 Nguyen Hue, B~n Nghe, Quan I, TP. H6 Chi Minh

2. NQi dung D~i hQi:
Tai lieu llQi dung f)H£>CD thuong nien 2015 duoc Cong ty dang tai tai website:
www.anvifish.com va gui d~n Quy C5 dong khi tham du Dai hQi.

3. Dang kY dV hop:
Quy C6 dong vui long Dang ky qua tli?n thooi hoac gui "Giiiy tlang ky d~' hop Iwljc uy quy€n"
va dia chi dum day truce ngay 04/8/2015.

4. Uy quyen tham dy.·B~i hQi:
N~u Quy C5 dong uy quyen cho nguoi khac tham du Dai hoi, Quy C6 dong vui long dian VaG mfiu
Giiiy dang kj dV h(Jpholjc uy quy€n va gui v~ dia chi dtroi day truce ngay 04/8/2015 hoac xuAt
trinh khi Ngiroi nhan uy quyen d~n du Dai he>i.
(Luu y: Giay uy quy€n phiii lil him chinli du(J'cgil'i kem thea tlue moi.)

5. f)ja chi nh~n van ban va lien h~ h&trQ': Cdng ty CP Vi~t An - Phong Hanh chinh - Nhan s\l'
Dia chi: QU6c lQ91, khom Thanh An, phuong My Thai, thrum ph6 Long Xuyen, An Giang,
Dien thoai: 076, 3602 757 - Fax: 076. 3932 554
Lien h~ : Ong T6ng Duy Minh - Ph6 twang phong HC - NS.

6. C8 dong ho~c ngU'Oinh~n uy quyen d~n d\l' D~i hQi vui long mang theo cac gi§y to'sau:

GiAychirng minh nhan dan hoac he>chieu (Trung WYi sa £)KSH).
Thu moi h9P va/hoac Giay uy quyen (Niu co).

7. Truong hQ'p DHCf) IAn J khdng du ti l~ c&dong tham d'1 theo quy djnh, Cong ty C8 phAn
Vi~t An kinh mO'iquy c&dong tham d\I' cac IAn sau (niu co):
- Lc1nII: 08 gi(t 00 ngay 10 thang 8 nam 2015.
- LfuI III: 08 giO'00 ngay 12 thang 8 nam 2015.
- Dia di~m t6 chirc dai he>ilcln II va Ifill III (niu co): Khach san Palace Sfti Gon, S6 56 - 66

Nguyen Hue, B~n Nghe, Qt$11, TP. H3 Chi Minh.
R~t han hanh duoc don ti~p Quy C5 dong!

Tran tr9ng!

THUMaI
THAM DVD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

Website: www.anvifish.comEmail: info@anvifish.com~
ANVIFISFl~

CONG TY co pHAN VI$T AN
Qu6c lQ 91, kh6m Thanh An, phirong My Thoi, thrum ph6 Long Xuyen, An Giang

Tel: 076.3932258 Fax: 076.3932554
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- Cong h6 k~t qua bi~u quyet cac bao cao, to trinh; k~t qua bAu cu thanh Ban ki€m phieu
vien HDQT, BKS (Thanh vien HDQT, BKS moi ra matDai Mi)

11hOO- 11h30 - Thir kY doc Bien ban va Ngh] quySt Dai hQi Thu ky Dai hQi
- Dai hQi biSu quyet thong qua Bien him va Nghj quy~t f)~i hQi CM t<;>a
- Chli t<;>atuyen h6 b~ mt;tc Bt;ti hQi Chu t<;>a

D~i hQi giai lao101140- 11hOO

CM toa va
B k·;. h·J.an (em p leu

D~i hQi ti~o hanh b~u thay th~ thanh vien HDQT va BKS
- Bi~u quyet thong quaDanh SIkh irng cit vien thanh vien lIDQT, BKS
- Tien hanh bAu cli thanh vien HDQT, SKS
D~i hQi tii~ohanh bi~u quy~t cac bao cao, to' trlnh dad~ trinh

10h25 -1Oh40

CM toaD~i hQi tbao lu~o1OhOO- 10h25

CM tich lIDQT

Chli tich HBQT

Chu tich lIDQT

Chli tich HDQT

Chli tich HDQT

Tnrong Bk.S

Chu tich HI>QT

CM tich HDQT
Cac Bao cao, TO-trinh t~i D~i hQi

1. Bao cao k~t qua hoat dQng HDQT narn 2014 va k8 hoach trong narn
2015

2. Bao cao k~t qua hoat oQng ella BKS nam 2014
3. To trinh thong qua Bao cao tai chinh aa duoc ki€m toan nam 2014 va

hra chon don vi ki€m toan nam 2015
9hOO- 10hOO 4. To trinh thong qua phan ph6i Iqi nhuan nam 2014 va k~ hoach nam

2015
5. To trinh thong qua thu lao HDQT, SKS narn 2014 va k~ hoach narn

2015
6. To trlnh sua ct5i Bi€lI I~ Cong ty

7. To trlnh v~ vi~c bAu tl1<111hvien HDQT, BKS
8. To trlnh khac (niu co)

Chu toa

Chu toa

Ban t5 chirc
Ban t6 chirc

Ban t6 chirc
Chu toa

- Tuyen b6 Iy do, gi6i thi~u Chi! tich doan
- Bao cao ki~m tra tir each c6 dong tham du Dai hQi
- Gioi thieu va bi8u quyet thong qua Doan CM tich

81130- 9hOO - Gioi thi~u va bi8u qlly~t thong qua QlIY ch~ lam vi~c Dai hQi; Quy ch~
d8 dr, bAu cu thanh vien HDQT va BKS;

- Gioi thieu va xin bi€lI quyet thong qua Ban Tim ky, Ban ki~m phieu;
- Gioi thi~u va bi€u quyet thong qua chuong trlnh Dai hQi

Ban t6 chirc
- Don ti~p dai bi8u va c6 dong

8hOO- 8h30 - Ki8m tra tir each c5 dong, I~p danh sach c6 dong tham dir, phat phieu
bi8u quyet

CHU'ONG TRINH
D~I HOI CO DONG TWaNGNIEN NAM 2015

CONG TYCO PHAN VItT AN



Ben nh,n uy quy~n
(Ky va ghi ro h9 ten, dong ddu niu co)

Ben nh?in uy quy€n khong duxrc ziy quy€n s6 luang cd phdn sa hiiu clio minb va/hoiic cua ben uy quy€n cho
ngiari khac, va phdi mang theo CMNDIH(j chiiu khi di du hop.

Gidy uy quy€n nay chi c6 gid tri khi lit giay uy quy€n Ban chinh va co chit kY s6ng cuo hoi ben, niu ben uy quy€n
hoac ben nhdn Uy quy€n la 16 chico thi phdi co chii kY cua dai di¢n phdp turjt va ddu CliO t6 chUc ((rong trU'tYngh(.rpben
nh(m Uy quy€n ta thimh vien HDQT thi /chong can chii ky da ben nhrjn tty quydn). Gidy uy quy€n nay sehit gia tri khi
bu6i t6 chu-cDr;ziH(JiD6ng c6Dong thuang nien niim 2015 cua Cong ty Cd pMn Vi?1An kit thuc .

. . . . . . . . ., Ngay .. (hang .. nom 2015
cA donglBen uy quy~n

(Ky va ghi ro h9 ten, dong dau niu co)

(LULl y: Vui long danh ddu (Aj vao 0 vuong ben canb ten dai di?n rna Quy c6 aong chon uy
quyen, chi chon uy quyen cho m(Jt nguoi loan b(Js6 c6 phdn sa hiiu; truong hop muon uy quy€n
cho nhieu nguoi, a€ nghi quy cci dong ghi ro s6 luang cciphdn uy quysn cho tung dai ai?n)
N"· d ? ).01 ung uy guyen:

- Ben nhan uy quyen duoc thay m~t cho Ben uy quyen tham du va biSu quyet cac vin d8
tai Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2015 cua Cong ty C6 phk Vi~t An dS thuc hien moi
quyen loi va nghia V1,l tai Dai hQi d6ng c6 dong lien quan d~n s6 c6 phftn diroc uy quyen.

- Chung toi hoan toan chiu trach nhiern v~ viec uy quyen nay va cam k~t tuan thu nghiem
chlnh cac quy dinh hien hanh cua Phap luat va E>i€ul~ Cong ty cb phk Viet An va khong co b~t ky
su khiSu nai nao v~ sau.
LU'u y:

S J.. A h"'? ;1,o co p an uy quyen: ..
Trong tnrong hop c6 dong khong thS tham du va khong uy quyen diroc cho nguoi khac, quy c6
dong vui long uy quyen cho met trong hai d{lidi~l1cua cong ty thee danh sach duoi day:

Dia chi: .
Tong s6 c6 phan dai dien hoac s6 hfru: c6 ph§.n
(C6 dong chon m(3ttrong hai muc duoi tldy, tl6nh ddu vao 6 thich hap)

1. DANG KYDV HQP D
2. iN QUYEN CHO ONG/BA DUalDAY D
Gng/Bel: .
CMND s6: cip ngay tai. ..
Bia chi: .

GIAy DANG KYmr HOP HO!C trv QUYEN
HOP D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

QL 91, Kh6m Thanh An, Phuong My Thai, TP Long Xuyen,
Tinh An Giang, Vj~t Nam

Tel: (84) 76 3932 545 Fax: (84) 76 3932 554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

CONG TY CO PRAN VIET AN

~ ~
ANVU'ISH
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CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com

Việt An, ngày 08 tháng 08 năm 2015

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt An.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Việt An năm 2015 diễn ra
thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết
trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH
- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

của Công ty Cổ phần Việt An diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông,

đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời Đại hội
đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt An đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy
chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
năm 2015 của Công ty Cổ phần Việt An.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Việt An

- HĐQT : Hội đồng Quản trị

- BKS : Ban kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ/ Đại hội : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ
1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện được ủy quyền

dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời

DỰ THẢO
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điểm tương ứng dự họp cho lần triệu tập thứ nhất.

- Trong trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ
thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp lần thứ nhất, thì cuộc họp thứ hai phải được triệu tập
trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp
của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện
được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời
điểm tương ứng.

- Trong trường hợp cuộc họp lần thứ hai không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30
(ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp lần thứ hai, cuộc họp lần thứ ba
được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai
mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba này được tiến hành không phụ
thuộc vào số cổ đông và /hoặc đại diện được ủy quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền
biểu quyết của các cổ đông dự họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tr iệu tập lần thứ ba có
quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn .

- Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi
kèm theo thông báo mời họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội
Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 15/07/2015 đều có quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.
Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể
số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội
- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải

là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Đại biểu khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại

hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ

tùy thân… theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay
tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký
tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó
đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hà nh Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy

định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại
biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo
chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa và đoàn chủ tọa Đại hội
- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ Đại hội đồng cổ đông . Trường hợp Chủ tịch vắng mặt

hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm
chủ toạ cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ toạ, thành viên Hội đồng quản
trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số
những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp.
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- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 Chủ tọa đề cử người hỗ trợ Chủ tọa điều khiển Đại hội (gọi là Đoàn chủ tọa Đại hội ), và

đề cử người làm Thư ký Đại hội (gọi là Ban thư ký Đại hội) để Đại hội biểu quyết;
 Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 Chủ tọa có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển cuộc họp

ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn
của đa số đại biểu tham dự.

 Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương
trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

 Phê chuẩn, ban hành các văn bản biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc
Đại hội.

- Đoàn chủ tọa Đại hội gồm những đại biểu chính thức của Đại hội, là cơ quan điều hành
công việc của Đại hội do Chủ tọa đề cử vào.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn chủ tọa:
 Hỗ trợ Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm

việc của Đại hội;
 Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công

ty trình bày các báo cáo tờ trình tại Đại hội;
 Hướng dẫn các đại biểu thảo luận;
 Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương t rình đã được Đại hội thông

qua;
 Nhiệm vụ và quyền hạn khác trong phạm vi công việc mà Chủ tọa Đại hội phân công.

6. Ban Thư ký Đại hội
- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và trực tiếp điều hành.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ

đông thường niên.
7. Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông , Ban kiểm phiếu
 Ban tổ chức Đại hội

Được HĐQT Công ty phân công, có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài
liệu, Phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho những cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền có
đủ tư cách tham dự Đại hội.

 Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: bao gồm 01 Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và các thành

viên khác theo sự phân công của HĐQT.

- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra xác nhận tư cách của

cổ đông hoặc người đại diện tham dự cuộc họp, lập danh sách đại biểu tham dự Đại hội
(ghi rõ số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu) ;

 Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.
 Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu: bao gồm 03 người (01 Trưởng ban và 02 thành viên), là những đại biểu

chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử (khi bầu cử) do
Chủ tọa Đại hội giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
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- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Đoàn Chủ

tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
8. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại
hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao
đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn
bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ t ọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu
phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của đại biểu tại Đại hội hoặc
ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội
9.1 Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
+ Một (01) “Thẻ biểu quyết” màu xanh có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc

đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề
khác trừ các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

+ Một (01) “Phiếu biểu quyết” màu vàng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu
và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ
trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại
Đại hội.

9.2 Thể thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết
Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều
được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;

- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua phương thức sau:

- Phương thức giơ Thẻ biểu quyết : Mỗi đại biểu được phát một (01) thẻ biểu quyết. Khi tiến
hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giơ phiếu biểu quyết lên cao.
Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại
hội.

- Phương thức nộp Phiếu biểu quyết: Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu biểu quyết
trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề.
Đai biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo
cáo và tờ trình tại Đại hội.

9.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

 Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy
xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải
có chữ ký của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu
đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo,
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tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết
hợp lệ.

 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

 Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biếu quyết;

 Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có con
dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định
cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là
không hợp lệ.

9.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng

nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại
hội đồng cổ đông.

9.5 Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ,
loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh
nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50%
trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc
thông qua đại diện được uỷ quyền dự họp chấp thuận.

- Đối với các vấn đề còn lại ( trừ việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu) phải được số cổ đông đại diện ít nhất
65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền
dự họp chấp thuận.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy
đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành
của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách
nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Đoàn chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức Đại hội, nếu
vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn
chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, khô ng được tham
gia biểu quyết, bầu cử hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của
pháp luật.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy
định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên
quan.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)
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CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com

Việt An, ngày 08 tháng 08 năm 2015

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt An.

Hội đồng Quản trị xây dựng Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên
Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2011 - 2016) tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt An như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ
phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/07/2015).

2. Từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Việt An

- HĐQT : Hội đồng Quản trị

- BKS : Ban kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ/ Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu tại Đại hội (nếu có)

 Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 người

 Nhiệm kỳ : Nhiệm kỳ 2 (2011 - 2016)

 Số lượng ứng viên HĐQT tối đa :  Không hạn chế

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị (Căn cứ khoản 1 Điều 151 Luật
doanh nghiệp 2014 và Điều 24 Điều lệ Công ty)

DỰ THẢO
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Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh
nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất
thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của
công ty khác;

- Đảm bảo tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba)
tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc
lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

3. Quyền đề cử ứng viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít
nhất sáu (06) tháng trở lên (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ
đông thường niên 2015) có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một (01) ứng viên;

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số
lượng thành viên cần bầu, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ
chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay
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cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố
rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ , ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát cần bầu tại Đại hội

 Số lượng thành viên BKS cần bầu : 01 người

 Nhiệm kỳ : nhiệm kỳ 2 (2011 - 2016)

 Số lượng ứng viên BKS tối đa :  Không hạn chế

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (Căn cứ Điều 163, Khoản 1 Điều
164 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 36 Điều lệ Công ty)

Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý
doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột,
chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người
quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người
lao động của công ty;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành
viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài
chính của Công ty.

- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán
viên. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

3. Quyền đề cử ứng viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ
sáu (06) tháng trở lên (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên 2015) có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một (01) ứng viên;

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
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 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số
lượng cần bầu, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo
cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương
nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông
thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT/BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử , đề cử vào HĐQT/BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS (Mẫu biểu được post trên website của Công
ty theo địa chỉ: www.anvifish.com), gồm:

1) Giấy tự ứng cử hoặc Giấy đề cử;

2) Sơ yếu lý lịch ứng viên;

3) Bản sao có công chứng:

- CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài);

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;

4) Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử
theo Quy chế này quy định.

5) Hồ sơ khác.

Người đề cử vào HĐQT/ BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông
về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h ngày
04/8/2015.

Công ty Cổ phần Việt An

Địa chỉ: QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0763.602.757 Fax: 0763.932.554

Liên hệ: Ông Tống Duy Minh - Phó trưởng phòng HC-NS kiêm người được ủy quyền CBTT.

Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui
lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.
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V. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ

1. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng
viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu
BKS.

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên
trên phiếu bầu.

2. Phương thức bầu cử (Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014)

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo
phương thức bầu dồn phiếu.

- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân
với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền
dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Phiếu bầu cử

 Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có
đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu thành viên Hội đồng
quản trị và một (01) phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu
phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban
kiểm phiếu.

 Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như
sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu
dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng, lúc này số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng
viên được chọn;

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số
phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

 Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô
“Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.
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 Khi đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các
ứng viên được chọn, lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống
hàng đơn vị, phần lẻ (là phần thập phân nhỏ hơn 1) nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

 Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo
sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi
rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo
của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho
phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;

+ Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu
quyết được phép bầu của đại biểu;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

 Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu
bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban
kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ
toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

4. Nguyên tắc trúng cử (Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc trúng cử thành viên Ban kiểm soát được
xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao
nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên
cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng
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cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên cần bầu thì sẽ tiếp tục tiến hành đề cử,
bầu cử theo Quy chế này cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ
phần Việt An kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban
kiểm soát nhiệm kỳ (2011 – 2016) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần
Việt An kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)
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CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com

Số: /2015/BC-HĐQT Long Xuyên, ngày 08 tháng 8 năm 2015.

BÁO CÁO TỔNG KẾT
Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

I. Thông tin chung:
1. Thông tin khái quát:
- Tên giao dịch: Anvifish
- Giấy CNĐKKD: Số 1600720555, đăng ký lần đầu ngày 27/02/2007, Đăng ký lại lần

thứ 06 ngày 12/11/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.
- Vốn điều lệ: 433.380.000.000 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: (387.697.750.474) đồng.
- Địa chỉ:            QL 91, K. Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Số điện thoại: (84-763) 932 545 Số fax: (84-763) 932 554
- Website: www.anvifish.com Email: info@anvifish.com
- Mã cổ phiếu: AVF Sàn chứng khoán niêm yết : UPCOM (từ ngày 19/6/2015)
- Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản.
- Các sản phẩm chính: cá tra fillet, tẩm bột, xiên que....
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: (Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu Thực hiện 2013 Kế hoạch 2014 Thực hiện 2014
Doanh thu thuần 1.510.227 800.000 155.116,35
Lãi gộp 219.071 -835.065,61
Lợi nhuận trước thuế 21.900 - 12 -912.677.94
Lợi nhuận sau thuế 17.897 -912.677.94

* Nguyên nhân:
- Thị trường xuất khẩu ngày càng bị thu hẹp, các doanh nghiệp cạnh tranh không

lành mạnh (bán phá giá), chi phí nuôi cá nguyên liệu cao hơn giá bán...
- Ảnh hưởng của việc áp thuế chống bán phá giá lần thứ 08, 09 và 10 của Bộ

Thương mại Mỹ đối với sản phẩm cá tra phi - lê của Công ty xuất khẩu vào Mỹ dẫn
đến hoạt động sản xuất của Công ty bị đình trệ và doanh thu xuất khẩu cá tra phi - lê
sụt giảm đáng kể trong năm 2014. Theo đó khả năng tạo ra dòng tiền và thanh toán
công nợ của Công ty bị ảnh hưởng. Cuối năm 2014, Công ty đang ghi nhận khoản lỗ
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lũy kế 835 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ và các nguồn vốn khác của chủ sở hữu là 387
tỷ đồng, nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 655 tỷ đồng.

- Ngoài ra, từ cuối tháng 4/2014, lãnh đạo cao nhất của Công ty là ông Lưu Bách
Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đi nước ngoài trị bệnh đến nay
không liên lạc được. Đến cuối tháng 6/2014, có 04/05 thành viên HĐQT từ nhiệm, 03
lần thay đổi Tổng Giám đốc... gây nên sự khủng hoảng nhân sự cấp cao rất trầm trọng,
hoạt động sản xuất kinh doanh bị tạm ngưng để tập trung việc xử lý nợ và gia công để
ổn định công nhân, bảo trì máy móc thiết bị chờ ngày tái khôi phục sản xuất.

2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu 2013 2014 % tăng giảm
Tổng giá trị tài sản 1.847.750 1.178.006 -36

Doanh thu thuần 1.510.227 155.116 -90

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 21.688 -203.496 -1.052

Lợi nhuận khác 212 -706.181 -333.204

Lợi nhuận trước thuế 21.900 -912.667 -4.267

Lợi nhuận sau thuế 17.897 -912.667 -5.199

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng) 640 -23.725 -3.807

* Nguyên nhân:
- Trong quý 4/2014, công ty thực hiện kiểm kê, đánh giá lại giá trị thực thành

phẩm tồn kho và chi phí dở dang vùng nuôi.
- Từ tháng 6/2014, doanh thu chủ yếu từ hoạt động gia công nên nguồn thu giảm.
- Hoạt động thu mua cá nguyên liệu, mua dịch vụ chưa chặt chẽ dẫn đến chi phí

đầu vào cao, giá thành sản phẩm bị đội lên.
- Công ty sử dụng hình thức thanh toán các hợp đồng xuất khẩu không phải bằng

phương thức L/C, dẫn đến tình trạng khách hàng nước ngoài quỵt nợ. Công ty cũng
chưa kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ phải thu khách hàng, dẫn đến tình trạng nợ xấu,
nợ khó đòi, vốn bị chiếm dụng hoặc mất vốn.

- Việc kiểm soát chi phí nuôi cá tại các vùng nuôi chưa chặt chẽ, gây thất thoát
làm cho kết quả hoạt động nuôi trồng thủy sản bị lỗ.

- Nguồn lực Công ty bị phân tán. Cơ cấu nợ chưa hợp lý, sử dụng vốn vay ngắn
hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn. Đòn cân nợ lớn (vay gấp 03 lần vốn chủ sở hữu).

3. Công tác khác: Công ty đã thực hiện phát hành thành công 15.378.000 cổ
phần trong năm 2014.

- Ngày 04/3/2014, Công ty đã hoàn tất việc phát hành 1.398.000 cổ phần hạn chế
chuyển nhượng theo Quy chế ESOP với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Nguồn vốn
để tăng vốn điều lệ cho số cổ phần nêu trên là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của
Công ty tại ngày 31/12/2013.

- Ngày 24/4/2014, Công ty đã hoàn tất việc phát hành và chào bán cho các cổ
đông bên ngoài là 13.980.000 cổ phần với giá bán là 5.000 đồng/cổ phần. Phần vốn
điều lệ tăng thêm là 69,9 tỷ đồng đã được các cổ đông góp vốn đủ tại ngày 24/4/2014.
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Phần vốn điều lệ còn thiếu 69,9 tỷ đồng do chênh lệch giữa giá bán thực tế và mệnh
giá của của 13.980.000 cổ phần phát hành thêm đã được Công ty bổ sung bằng nguồn
thặng dư vốn cổ phần.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUAN TRỊ:
1. Tổng quan thị trường cá Tra Việt Nam:
- Xu hướng và nhu cầu: Mức tiêu thụ cá Tra trên thế giới như Châu Âu và Châu

Mỹ hiện đang vẫn lớn và ngày càng tăng do cá Tra có nhiều lợi thế đúng nhu cầu và
mong muốn của khách hàng. Giá cá Tra cạnh tranh và nguồn cung ổn định, chủ động
hơn so với các loại cá đang cạnh tranh trực tiếp như cá Minh Thái (Alaska Pollock), cá
Tuyết (Hake)... Hơn 90% sản lượng cá Tra đang tiêu thụ trên thế giới là từ Việt Nam.

- Thị trường xuất khẩu: Cá Tra Việt Nam đang xuất khẩu sang 150 quốc gia.
Ngoài 02 thị trường chính là Châu Âu và Mỹ, các thị trường nhỏ như Châu Á, Mỹ
Latinh... sẽ mạnh hơn trong những năm tới.

- Tổng doanh thu xuất khẩu hàng năm:
Nguồn VASEP (theo số liệu Hải quan Việt Nam)

- Doanh thu và thị trường xuất khẩu năm 2014 :
Nguồn VASEP (theo số liệu Hải quan Việt Nam)

Nguồn VASEP (theo số liệu Hải quan Việt Nam )

2. Nguồn cung cá Tra tại Việt Nam:
- Tổng diện tích nuôi cá Tra Việt Nam 6.400 ha (2014) với tổng sản lượng hàng

năm 1.200.000 tấn cá. Trong đó 70% thuộc các doanh nghiệp và 30% là từ nông dân.
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- Theo kế hoạch của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự kiến năm 2020
Việt Nam sẽ sản xuất khoảng 1.600.000 tấn cá Tra và xuất khẩu 650.000 tấn cá thành
phẩm. Kế hoạch này bắt đầu được thực hiện vào năm 2015, theo đó các việc chính
được triển khai gồm mở rộng cơ sở hạ tầng, lựa chọn giống nuôi có chất lượng cao
hơn và cải thiện chuỗi sản xuất chung, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Việt Nam cũng đang có kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng bền vững nhằm
tăng cường xuất khẩu sang EU.

- Giá thành nuôi cá Tra sẽ giảm 05 – 10% trong năm 2015 do:
+ Nhà nước bỏ thuế VAT đầu vào nhiều loại nguyên liệu thức ăn nhập khẩu và

đã bỏ VAT đầu ra 5% đối với mặt hàng thức ăn.

+ Do tác động giá dầu giảm nên đầu vào nguyên liệu chế biến thức ăn dự đoán
tiếp tục giảm và nguyên liệu nhập khẩu cũng đang giảm trong năm 2015 như giá đậu
nành giảm 25%.

3. Phân tích cạnh tranh:
- Hiện nay, có khoảng 70 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá Tra tại Việt

Nam.

- Ngoài TOP 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá Tra hàng đầu Việt Nam năm 2014,
các doanh nhiệp còn lại hiện cũng đang gặp khó khăn về tài chính và thị trường. Tính
chuyên nghiệp trong bán hàng còn hạn chế và chưa tích cực chủ động tìm nguồn khách
hàng.

4. Phân tích SWOT:

S – ĐIỂM MẠNH

Doanh số Anvifish đứng vị trí thứ tư trong danh sách công ty chế biến và xuất
khẩu Cá Tra lớn nhất Việt Nam năm 2013.

Khách hàng

+ Năm 2013, lượng khách hàng vẫn còn tương đối lớn và ổn định.
+ Khách hàng tiềm năng (có thể mua lại): 38 khách hàng , trong đó
có các khách hàng lớn như: Fox Trade, Metro, Amada Foods, Inlet,
DKSH, Sundance food, Bidvest, Guan Poh...

Kinh doanh –
Bán hàng

+ Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm.
+ Tham gia các hội thảo, hội chợ thủy sản lớn thế giới.

Chất lượng
sản phẩm

+ Nhà máy chế biến đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất về chất
lượng sản phẩm của hầu hết các thị trường như Mỹ và Châu Âu. ..
+ Công ty có Phòng thí nghiệm độc lập đạt chuẩn VILAS - ISO
17025:2005.
+ Công ty tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh không phải do
chất lượng sản phẩm mà do vấn đề tài chính .

Năng lực sản
xuất

+ Trang thiết bị đạt chuẩn có thể đáp ứng cho sản xuất 250 tấn
nguyên liệu/ngày.
+ Đội ngũ QA/QC nhiều kinh nghiệm gắn bó với công ty từ ngày
mới thành lập.
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W – ĐIỂM YẾU

Uy tín khách
hàng

+ Giảm đáng kể trong năm 2014 do dừng sản xuất và xuất khẩu từ
tháng 4/2014.

Chiến lược
công ty, kinh

doanh và
Marketing

+ Không có định hướng, chiến lược và kế hoạch thực hiện khả dụng
cho sự phát triển của Công ty.
+ Công ty đã đi sai hướng về cơ cấu thị trường.
+ Không xác định được lợi thế cạnh tranh của công ty và vượt trội
đối thủ như thế nào.
+ Hoạt động Marketing hầu như rất ít .

Kế hoạch, giải
pháp

Marketing và
bán hàng

+ Kế hoạch Marketing và bán hàng không có nên không chủ động
nguồn khách hàng mới.
+ Không chủ động lượng hàng tồn kho do không đủ khách hàng mua
hết size cá.

Hệ thống quản
lý công ty

+ Mô hình quản lý công ty thực sự không hiệu quả, lãng phí và thất
thoát nhiều trong sản xuất kinh doanh.
+ Kiểm soát nội bộ không kiểm soát được luồng tiền ra/vào như mua
nguyên liệu, tồn kho, mua tài sản, phương thức thanh toán…
+ Tổng Giám đốc thường xuyên làm việc và xử lý vượt cấp, kết quả
là Tổng Giám đốc quá nhiều việc chuyên môn, ít thời gian cho điều
hành, quản lý vĩ mô.

Tài chính
+ Công ty không còn nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh .
+ Mất cân bằng giữa nợ phải trả và tài sản.

Chính sách
bán hàng

+ Chính sách bán hàng cho các đại diện khách hàng không rõ ràng.
+ Chính sách bán hàng cho đội ngũ bán hàng chưa được quan tâm.

Nguyên liệu Chưa tự chủ động nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh .

O – CƠ HỘI

Thị trường
tiêu thụ

Cá Tra Việt Nam đáp ứng được nhu cầu khách hành quốc tế và có
thể làm hài lòng mong muốn của khách hàng trên thế giới

Nguồn cung cá
Tra

+ Giá cá Tra cạnh tranh hơn và nguồn cung ổn định hơn so với các
loại cá đang cạnh tranh trực tiếp như c á Minh Thái, cá Tuyết...
+ Giá thành nuôi cá Tra sẽ giảm 05 – 10% trong năm 2015.

Kinh tế thế giới Đang trên đà hồi phục

T – MỐI ĐE DỌA

Sản phẩm
thay thế

+ Thị trường tiêu thụ cùng với cá Tra là cá Minh Thái và cá Tuyết.
Nếu chất lượng cá Tra có vấn đề hoặc giá cao thì người tiêu dùng sẽ
dễ dàng chuyển sang dùng hai loại cá này.

Nguyên liệu Sản lượng cá nguyên liệu có thể sẽ giảm trong 2015 do nhiều người
dân đang bỏ hầm nuôi để cắt lỗ.

Tín dụng
Do rủi ro tiềm tàng của ngành thủy sản, các doanh nghiệp trong
ngành khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.
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Đạo luật Nông
trại của Mỹ

Nếu đạo luật này được ban hành thì sẽ rất khó tiếp cận thị trường
Mỹ.

* Kết luận:
+ Qua phân tích về môi trường kinh doanh, nhu cầu, xu hướng thị trường... cho

thấy dấu hiệu rất tích cực và thuận lợi cho việc đầu tư kinh doanh xuất khẩu cá tra
trong tương lai.

+ Kết quả phân tích “SWOT” và thực trạng của Công ty, cho thấy chúng ta cần
có các chiến lược, kế hoạch và giải pháp một cách mạnh mẽ, rõ ràng để tận dụng các
cơ hội, phát huy hết các thế mạnh và đặc biệt vượt qua khó khăn tài chính của Công ty
hiện nay để tái sản xuất - kinh doanh trong quí III/2015.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:
Bên cạnh hoạt động gia công chế biến cá Tra phi - lê, Công ty đang cơ cấu lại các

khoản nợ vay, tìm nguồn đầu tư và xây dựng kế hoạch sản xuất, tìm kiếm thị trường…
để đảm bảo thực hiện thành công Phương án tái cấu trúc hoạt động sản xuất- kinh
doanh của Công ty.

5.1.Mục tiêu năm 2015:
Đơn vị tính: tỷ đồng

STT CHỈ TIÊU NĂM 2014 KẾ HOẠCH 2015 GHI CHÚ

1 Doanh thu 155,11 250 Năm 2015: bắt
đầu sản xuất lại
từ tháng 9/2015.
Hoạt động gia

công vẫn duy trì
bình thường từ

đầu năm

2 Lợi nhuận (lổ) trước thuế -912.67 15

3 Tỷ lệ chi trả cổ tức/mệnh
giá

Thực hiện theo Tờ trình phương
án phân phối lợi nhuận, cổ tức
2014, kế hoạch 2015 được Đại
hội thông qua

5.2. Khách hàng mục tiêu:
Các công ty nhập khẩu, phân phối, bán sỉ, lẻ ở Châu Âu, Mỹ, Úc, Nga, Châu Á,

Trung Đông… có nhu cầu nhập khẩu cá Tra từ Việt Nam.
5.3. Các giải pháp:
- Bán hàng:
+  Tập trung nhiều hơn vào nhóm khách hàng lớn mang lại lợi nhuận cao.
+  Duy trì mức tối thiểu khách hàng hiện tại có lợi nhuận thấp.
+  Đa số khách hàng của Anvifish hiện nay đều có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm

rau/củ/quả. Đây là thế mạnh cho sự phát triển sản phẩm mới.
+ Mở rộng hơn nữa thị trường EU và thị trường mới khác để hạn chế rủi ro.
- Sản xuất:
+ Đảm bảo năng lực sản xuất cá Tra đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.
+ Đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định theo yêu cầu khách hàng và thị trường.
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+ Giao hàng đúng tiến độ và chất lượng như cam kết với khách hàng.
+ Duy trì định mức chế biến thấp.
+ Tăng cường bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp những thiết bị máy móc.
+ Duy trì số lượng công nhân ở mức tối ưu.
- Nguồn nguyên liệu:
+ Cung ứng đủ nguyên liệu phục vụ sản xuất.
+ Liên kết với các hộ nuôi lớn bằng cách ký hợp đồng bao tiêu (theo giá thị

trường) và đầu tư thức ăn cho các hộ nuôi uy tín.
+ Xây dựng vùng nguyên liệu (theo chuỗi liên kết dọc) đảm bảo đáp ứng đủ cho

nhà máy chế biến.
- Nguồn tài chính:
+ Tái cơ cấu tài sản: Thu hồi các khoản tiền mặt đã bị chiếm dụng. Thu hồi các

khoản nợ phải thu tồn đọng, thanh lý tài sản không cần dùng...

+ Tái cơ cấu nợ phải trả:
Thương lượng với các chủ nợ để thực hiện các giải pháp như: kéo giãn thời gian

trả nợ, xóa nợ, bán nợ, chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu, xử lý tài sản thế chấp, xin cấp
hạn mức tín dụng mới....

+ Tái cơ cấu vốn chủ sở hữu:

Tăng tỉ lệ sở hữu của cổ đông nội bộ và cam kết nắm giữ lâu dài. Phát hành riêng
lẻ, tăng vốn chủ sở hữu. Kêu gọi nhà đầu tư chiến lược (trong nước, ngoài nước). Tăng
cường khả năng thu hồi nợ trong năm 2014. Tìm kiếm các giải pháp huy động vốn linh
hoạt, phù hợp với thực tế thị trường tài chính 2014.

* Kết luận:

- Với kế hoạch năm 2015, tập thể chúng ta cần phải nổ lực đoàn kết, quyết tâm
nhằm tạo thành một thể thống nhất, đưa Công ty vượt qua khó khăn hiện nay.

- Dự kiến đến quý III/2015, Công ty bắt đầu khôi phục lại sản xuất chế biến. Trên
cơ sở năng lực sản xuất hiện có (nhà xưởng, máy móc thiết bị, nhân lực), Công ty sẽ tổ
chức lại sản xuất, nâng dần công suất chế biến đạt công suất thiết kế. Định hướng hoạt
động của Công ty trong năm 2015 là vừa nhận gia công cho khách hàng (khách hàng
giao nguyên liệu, nhận lại thành phẩm), vừa sản xuất chế biến ra thành phẩm từ
nguyên liệu do Công ty mua. Cá nguyên liệu được mua từ bên ngoài là chủ yếu. Công
ty hạn chế hoạt động nuôi cá thương phẩm do khó kiểm soát rủi ro (rất dễ bị thua lỗ).
Việc nhận gia công sẽ giảm áp lực về vốn lưu động cho Công ty mà vẫn khai thác
được công suất máy móc thiết bị, nguồn nhân lực và năng lực quản lý.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi là một điều kiện thuận lợi cho Công ty
tiếp tục hoạt động, với quyết tâm và nỗ lực của mình, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng
vào kế hoạch kinh doanh đã được trình bày trong báo cáo này. Ban lãnh đạo Công ty
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rất mong nhận được sự ủng hộ, sự giúp đỡ của các cơ quan chắc năng, chính quyền địa
phương, cũng như sự ủng hộ, cùng chia sẻ khó khăn của các chủ nợ (ngân hàng, người
nông dân bán cá) để Công ty thực hiện tái cấu trúc hoạt động sản xuất - kinh doanh,
tiếp tục phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế địa phương cũng như
lĩnh vực chế biến, xuất khẩu ca Tra của cả nước.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)
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CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com

Số: /2015/BC-BKS Việt An, ngày 08 tháng 8 năm 2015.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông thường năm năm 2015.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Việt An, phần liên quan đến quyền

hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2014 của Ban

Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2011 - 2016);
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông tháng 8/2014;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội Cổ đông tình hình thực hiện công tác
kiển soát công ty năm 2014 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:
1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát (gồm 03 thành viên):

- Trưởng ban Kiểm soát:  Ông Phạm Sỹ Được.
- Thành viên Ban Kiểm soát:  Ông Nguyễn Sơn Lâm.
- Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Mai Trúc Thanh.

2. Mục Tiêu và phạm vi kiểm soát trọng yếu của Ban kiểm soát năm 2014:
- Kiểm soát thực hiện kế hoạch và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm

2014.
- Kiểm soát việc xây dựng và ban hành các Quy chế nội bộ trong Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo Tài chính hàng quý và năm 2014, để đánh giá tính hợp

lý các số liệu tài chính, kết quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình
hoạt động của Công ty năm 2014.

3. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014:
3.1. Tình hình chung:

- Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4/2014 đến đầu tháng 8/2014, hàng loạt
sự việc rất bất lợi đã liên tiếp diễn ra đã mở đầu cho sự khủng hoảng toàn diện của
Công ty. Bắt đầu từ việc lãnh đạo cao nhất của Công ty là ông Lưu Bách Thảo - Chủ
tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đi nước ngoài trị bệnh và mất liên lạc luôn
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từ đó, tiếp đến 04/05 thành viên HĐQT từ nhiệm, 03 lần thay đổi Tổng Giám đốc...
Việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 cũng phải đến lần thứ ba
mới thành công, đều này chưa từng xảy ra trong 10 năm thành lập và phát triển của
Công ty.

- Ngay sau Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 kết thúc. Thực hiện Nghị Quyết
của Đại hội, Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để triển khai chương trình làm việc
năm 2014, phân công thành viên chuyên trách từng vấn đề phù hợp với kinh nghiệm
chuyên môn, nhằm kiểm sát chặt chẽ tình hình hoạt động và tình hình tài chính của
Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện các việc kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, tính hợp
lý trong quản trị, điều hành, các quy chế nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài
chính kế toán trong năm. Qua kiểm tra báo cáo, góp ý Hội đồng quản trị, Ban điều
hành nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề cần lưu ý, quan tâm.

3.2. Giám sát tình hình hoạt động và Tài chính công ty:
3.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: Triệu đồng
STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014 THỰC HIỆN NĂM 2014

01 Doanh thu thuần 800.000 155.116,35

02 Lãi gộp -835.065,61

03 Lợi nhuận trước thuế - 12 -912.677.94,00

04 Lợi nhuận sau thuế -912.677.94,00

3.2.2. Hoạt động tài chính:
- Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được Kiểm toán bởi Công ty Deloitte thực

hiện. Ban Kiểm Soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động Tài
chính và báo cáo năm 2014 của Kiểm toán đối với Công ty. Các chỉ tiêu Tài chính
trọng yếu tóm tắt như sau:

STT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2014

01
Vốn chủ sở hữu VNĐ -387.697.750.474

Trong đó, vốn điều lệ VNĐ 433.380.000.000

02 Tổng tài sản VNĐ 1.178.006.381.514

03
Nợ phải trả VNĐ 1.565.704.131.988

Trong đó: nợ ngắn hạn VNĐ 1.564.188.313.731

04 Lợi nhuận sau thuế/doanh thu % -588

05 Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH % 2,35

06 Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ % -210

07 Lãi cơ bản trên cổ phiếu VNĐ -23.725

- Qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán, Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có trường
hợp bất thường nào so với hoạt động kinh doanh và các số liệu về tài chính đã được



Trang: 3

xác nhận. Các báo cáo đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh đúng tình hình tài chính
của Công ty.

3.2.3. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành:
- Hội đồng Quản trị họp định kỳ mỗi quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ

tịch Hội đồng Quản trị triệu tập.
- Hội đồng Quản trị đã triển khai và bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ

đông, thảo luận và quyết nghị những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh,
bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và chế độ chính sách đối với người lao động.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với chức năng và
quyền hạn theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc duy trì tất cả các quy định nội bộ ngày càng phù hợp hơn
nhằm đảm bảo quản lý tốt về chuyên môn cũng như hoạt động kinh doanh.

- Thành công của Hội đồng quản Trị và Ban Tổng giám Đốc trong việc điều hành
là giữ vững được sự tồn tại của Công ty trong điều kiện hết sức khó khăn của năm
2014.

- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội
đồng Cổ đông thường niên năm nay.

- Đến nay, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về
sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng cán bộ quản lý
khác của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KIẾN NGHỊ:
1. Phương hường hoạt động năm 2015:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015.
- Kiểm soát việc xây dựng và ban hành các Quy chế nội bộ trong Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm 2015. Kết quả tái cấu trúc

hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.
2. Kiến nghị:

- Tăng cường giám sát, kiểm soát nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống phát hiện
rủi ro tiềm ẩn để kịp thời cảnh báo, đề ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa.

- Cần cơ cấu lại các khoản nợ vay, tìm nguồn đầu tư và xây dựng kế hoạch sản
xuất, tìm kiếm thị trường… để đảm bảo thực hiện thành công Phương án tái cấu trúc
hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

- Cần có các chiến lược, kế hoạch và giải pháp một cách mạnh mẽ, rõ ràng để
tận dụng các cơ hội, phát huy hết các thế mạnh và đặc biệt vượt qua khó khăn tài chính
của Công ty hiện nay để tái sản xuất - kinh doanh trong quí III/2015.

- Cần có sự phối hợp tốt hơn nửa giữa các đơn vị trong Công ty để tận dụng
tối đa nguồn lực sẵn có trong đơn vị.

Tóm lại, trong bối cảnh năm 2014 có nhiều biến động hết sức bất lợi và đặc biệt
khó khăn ảnh hưởng đến sự tồn vong của Công ty. Nhưng Ban lãnh đạo và toàn thể
CBNV đã quyết tâm giữ vững sự ổn định, đoàn kết cùng nhau nổ lực vượt qua thử
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thách, từng bước đưa Công ty trở lại hoạt động bình thường.
Năm 2015, cũng sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn của Công ty. Đề nghị Hội

Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc tăng cường  củng cố tổ chức phù hợp và thật
sự hiệu quả, cần phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tái cơ cấu hoạt động sản xuất - kinh
doanh để lấy lại niềm tin khách hàng, đối tác và đặc biệt hơn cả là đáp ứng sự kỳ vọng,
gắn bó lâu dài của các cổ động Công ty.

Trên đây là một số nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, xin báo cáo
với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm nay. Rất mong nhận được sự góp ý của
Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
trong năm tới. Thay mặt cho Ban kiểm soát kính chúc quý cổ đông sức khỏe và thành
đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN
(đã ký)

Phạm sỹ Được



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com

Số:  01/2015/TT-HĐQT Việt An, ngày 08 tháng 08 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
(V/v: thông qua báo cáo tài chính 2014 và

ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Việt An;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 20 / 07 /2015;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua:

+ Báo cáo tài chính năm 2014 do Công ty Deloitte kiểm toán;

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán từ danh
sách các công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các doanh
nghiệp niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ
phần Việt An.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com

Số: 02/2015/TT-HĐQT Việt An, ngày 08 tháng 08 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TH ƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
(V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014

và kế hoạch năm 2015)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2014:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông
Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 và ủy quyền cho Hội đồng
quản trị chọn thời điểm phân chia thích hợp như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT CHỈ TIÊU SỐ TIỀN

Lợi nhuận sau thuế của năm 2014 -912.677,94

1 Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/201 4 -912.677,94

2 Thặng dư vốn cổ phần

Phân phối lợi nhuận cho năm 2014 -

+ Chia cổ tức: -

+ Thù lao HĐQT và BKS: -

+ Trích lập Quỹ: -

 Quỹ dự phòng tài chính -

 Quỹ khen thưởng phúc lợi -

3 Lợi nhuận giữ lại -



2. Kế hoạch năm 2015:
Căn cứ vào kế hoạch năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An xin

trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

Stt Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 2015

1 Doanh thu Tỷ đồng 250

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 15

3 Tỷ lệ chi trả cổ tức/Mệnh giá % -

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thô ng qua!

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(đã ký)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com

Số: 03/2015/TT-HĐQT Việt An, ngày 08 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
(V/v thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

năm 2014 và mức dự kiến năm 2015)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015, Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức
chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2014 và mức dự kiến năm 2015 như
sau:

 Năm 2014:

 Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 là: 10 triệu
đồng/người/tháng.

 Do tình hình hoạt động kinh doanh không tốt, các chỉ tiêu không đạt kế
hoạch đề ra. Đề nghị không chỉ trả thưởng.

 Năm 2015:

 Đề xuất mức thù lao năm 2015 cho HĐQT và BKS là: 10 triệu
đồng/người/tháng.

 Đề xuất mức thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2015 khi kết quả
kinh doanh vượt mức chỉ tiêu kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị
thực hiện!

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu.

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com

Số: 04/2015/TT-HĐQT Việt An, ngày 08 tháng 08 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
(V/v: thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Việt An;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài

chính về việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại
chúng.

Nhằm tuân thủ các quy định mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ
đông xem xét và thông qua:

 Các nội dung chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty.
 Dự thảo Điều lệ Công ty mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)
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Số 05/2015/TT-HĐQT Việt An, ngày 08 tháng 08 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
(V/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Việt An
theo quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính đề trình Đại hội đồng cổ đông
thông qua các vấn đề sau:

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện nay gồm năm (05) thành viên, dự kiến có hai (02) thành viên

gửi đơn xin từ nhiệm. Dự kiến sẽ giới thiệu thêm người mới ứng cử và đảm bảo cơ cấu

HĐQT phù hợp với điều lệ công ty.

2. Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có một (01) thành viên xin từ nhiệm, sẽ bầu bổ sung một (01) người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)
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CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com

Số: …/2015/ĐHĐCĐ-VA Việt An, ngày 08 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt An;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 5 ngày 08/08/2015 của

Công ty Cổ phần Việt An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch

năm 2015.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT lựa

chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015 .

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015 .

Điều 6: Thông qua sửa đổi , bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 7: Thông qua việc Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2011 – 2016)

Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Theo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, ông/bà có tên sau
đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 (2011-2016)

 Danh sách trúng cử thành viên vào HĐQT

1. Ông…………………….

2. Ông…………………….

 Danh sách trúng cử thành viên vào BKS

1. Ông…………………….

DỰ THẢO



2 / 2

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 201 5 của Công ty CP Việt An nhất trí
thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc,
cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng
hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Việt An.

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
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