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CÔNG TY CP CẢNG RAU QUẢ 
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ - Quận 7 

Tp.Hồ Chí Minh 
Số : 394 /CRQ-BBĐHCĐ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 

CÔNG TY CỔ PHẨN CẢNG RAU QUẢ 
(Ngày 17 tháng 05 năm 2013) 

 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ 
     -    Địa điểm :  Hội trường Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - Số 01 Nguyễn Văn Quỳ,  

                            Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh 

- Thời gian : 8h30 ngày 17 tháng 05 năm 2013 

- Thành phần : Đại diện cổ đông sở hữu hoặc đại diện cổ phần Công ty Cổ phần 

                                 Cảng Rau Quả theo danh sách chốt sổ cổ đông ngày 12/04/2013. 
 

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI 
1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường 

niên ngày 17/05/2013 
Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội là : Tại thời điểm 8h30 ngày 17/05/2013, 

tổng số cổ đông có mặt dự họp là : 67 người; sở hữu hoặc đại diện cho : 6.385.570 

cổ phần, đạt tỷ lệ  80,7%  tổng số cổ phần được biểu quyết. 
 

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty về điều kiện, thể thức 

tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện hoặc sở hữu có mặt tại 

phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cảng Rau 

Quả đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (80,7%) nên phiên họp Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2013 của Công ty là hợp lệ (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư 

cách cổ đông tham dự Đại hội của Ban kiểm soát). 
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2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban 
Thư ký  
Ban Tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban 

Thư ký. 

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng Quản trị đề cử, 

kết quả như sau : 
 

+ Chủ tịch đoàn 
Thành phần gồm : 
- Ông ĐẶNG NHƯ BÌNH        Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

                                               Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả 

- Ông BÙI CÔNG GIANG       Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Rau Quả 

                                                Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ANPHA 

- Ông PHẠM QUANG BÌNH    Ủy viên HĐQT Cty CP Cảng Rau Quả; Phó tổng Giám  

                                                đốc Tổng công ty Rau Quả, Nông Sản – Cty TNHH  

                                                một thành viên;  đồng đại diện phần vốn nhà nước tại  

                                                Công ty.   

                     Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :                 100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :          0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                            0% 

+ Ban Thư ký 
Thành phần gồm : 
- Bà TRẦN THỊ MAI HƯƠNG                                       Cổ đông 

- Bà VÕ THỊ HUYỀN TRÂM                                         Cổ đông 

                   Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :               100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :        0%  

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                          0% 
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III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI 
1. Báo cáo của HĐQT về tình hoạt động và Phương án phân phối lợi nhuận năm 

2012 của Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả (tài liệu đính kèm)  
Ông Huỳnh Kim Sắt – Uỷ viên HĐQT - Phó Giám Đốc Công ty thay mặt Hội đồng 

Quản trị báo cáo về tình hình SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 

với một số chỉ tiêu quan trọng như sau : 

− Doanh thu     :  403.349 tỉ đồng 

− Lợi nhuận trước thuế  :    25.333 tỉ đồng 

− Cổ tức     :           18% /năm 

                    Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :              100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :       0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                         0% 
 

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và hoạt động SXKD năm 
2012 

Ông Cao Bình – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo tình hình 

kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2012 (Tài liệu đính kèm) 

                    Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :                 100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :          0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                            0% 
         

3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán 
Ông Cao Bình – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo  

tài chính năm 2012 đã được Công ty kiểm toán AASC chấp thuận toàn bộ nội dung 

trọng yếu trong báo cáo tài chính năm 2012 của VGP (Tài liệu đính kèm) và được 

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết là : 
                             Kết quả biểu quyết : 

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :                100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :         0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                           0% 
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4. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2013 (Tài liệu đính kèm) 
4.1. Kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu chủ yếu : 

− Kim ngạch XNK      : 17 triệu USD 

− Tổng doanh thu       :  380 tỉ đồng 

− Lợi nhuận        :    22  tỉ đồng 

− Cổ tức        :    15% trở lên 

Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh quyết định % cổ tức tăng 

thêm.  

                    Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :              100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :       0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                         0% 

 
4.2. Các dự án đầu tư : 

       - Dự án Văn phòng, Trung tâm thương mại cho thuê và Khách sạn tại khu  

              Thương mại Kim Thành – Lào Cai : Đang xây dựng giai đoạn 1 của dự án 

(gói thầu thi công kết cấu móng – thân), sau đó sẽ tiếp tục triển khai gói 

thầu hoàn thiện. 
  - Dự án Chung cư cao cấp - Siêu thị - Nhà  hàng tại Đường Bến Nghé, Phường  

    Tân Thuận Đông, Quận 7 (kho Huyện Đội) – đã xong thủ tục chuyển mục đích  

    sử dụng đất. Đang tiến hành dự án liên kết đầu tư 
 

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để triển khai hoặc  

chuyển nhượng dự án nếu mang lại hiệu quả tốt cho Công ty. 

                    Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :              100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :       0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                         0% 
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5. Báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự Đại hội 
Ông Cao Bình – đại diện Ban Kiểm soát báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham 

dự Đại hội. Đến 9h30 ngày 17/05/2013, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 

97 người sở hữu và đại diện cho 6.437 632 cổ phần, chiếm  81,37% tổng số cổ 

phần được biểu quyết.. 
 

6. Thảo luận tại hội trường và giải đáp của Hội đồng Quản trị 
Ý kiến 1 :  
Công ty có hướng đi hợp lý, đầu tư có lãi và bảo toàn vốn. Công ty cố gắng đảm 

bảo chia cổ tức năm 2013 từ 18%. 

Trả lời :  

Các cảng đang dư thừa, hàng hóa ít đẫn đến cạnh tranh gay gắt. Trong khi đó 

thuế đất tăng gấp 4 lần so với những năm trước nên việc kinh doanh sẽ gặp nhiều 

khó khăn trong năm 2013 nên việc chi trả cổ tức năm 2013 theo kế hoạch sẽ giảm 

so với 2012. 

Ý kiến 2 :  
Cảng Rau quả là Cảng nhỏ nhưng đã tận dụng lợi thế khai thác những mặt hàng 

mang lại hiệu quả cao như : gỗ, cá đông lạnh… 

Báo cáo tài chính trong sáng, số liệu chính xác. Mong những năm tới Công ty giữ 

vững được thành quả như những năm qua. 

Ý kiến 3 :  
Khai thác Cảng – kho, bãi có thể gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới vì vậy Ban 

lãnh đạo cũng cần đưa ra những phương hướng hợp lý để đưa Công ty vượt qua 

khó khăn. 

Có những dự án phát triển mở rộng nhưng nên tập trung vào ngành nghề chính 

như XNK, Khai thác Cảng, Kho, bãi đó là lợi thế của Công ty – đặc biệt là đầu tư 

phát triển công tác XNK để lôi kéo khách hàng đưa hàng về Cảng nhằm sử dụng 

nguồn vốn và cơ sở vật chất như cầu cảng, kho, bãi, cơ giới để có doanh thu và 

lợi nhuận cao đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động. 

Công ty không nên phân tán nguồn vốn phát triển các dự án chưa hiệu quả để 

tránh rủi ro. 
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Ý kiến 4 : Tình hình đầu tư các dự án tại Lào Cai và đường Bến Nghé – Quận 7. 

Trả lời :  

Dự án tại đường Bến Nghé : Dự án đã hình thành cách đây mấy năm khi BĐS rất 

sôi động, nhưng  do thủ tục hành chính kéo dài, khi xong thủ tục thì tình hình BĐS 

rơi vào khó khăn. Tuy nhiên cũng không quá bi quan, Công ty sẽ xem xét phương 

án đầu tư thích hợp, nếu việc chuyển nhượng có hiệu quả tốt sẽ tiến hành chuyển 

nhượng. 

Dự án Lào Cai : hiện đã đầu tư khoảng 10 tỷ và xây dựng được 04 tầng trong tổng 

số 06 tầng. 
 

7. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 
247.500.000 đồng bằng 0,98 % lợi nhuận kế hoạch (NQĐHCĐ 2009 cho phép chi 

2,5% lợi nhuận kế hoạch trong nhiệm kỳ 2009 – 2013)   

                    Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :             100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :       0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                         0%   
 

8. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT 
- Thuê công ty kiểm toán năm 2013. 

                    Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :               100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :        0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                          0% 
 

 

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP 
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã được đọc để Đại hội thông qua 

trước khi bế mạc Đại hội . 

Đại hội thống nhất với nội dung biên bản với tỉ lệ 100% cổ phần đại diện hoặc sở hữu có 

mặt tại Đại hội. 

Đại hội kết thúc lúc 11h cùng ngày. 
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CHỦ TỊCH ĐOÀN 

                          (đã ký) 

 

                   ĐẶNG NHƯ BÌNH 

 
                THƯ KÝ ĐOÀN 

                                  (đã ký) 

 

               TRẦN THỊ MAI HƯƠNG 
                           (đã ký) 

BÙI CÔNG GIANG 
                                  (đã ký) 

               VÕ THỊ HUYỀN TRÂM 

 

                          (đã ký) 

PHẠM QUANG BÌNH 

 

   


