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

Tp.Hồ Chí MInh 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số : 295  /CRQ-NQĐH  

 

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ 
 

Căn cứ :  

- Luật doanh nghiệp Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

- Điều lệ của Công ty Cổ phẩn Cảng Rau Quả 

- Biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 26/04/2012 
 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả 

được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả ngày 26/04/2012. Phiên 

họp bắt đầu lúc 8h30 và kết thúc lúc 11h 30 cùng ngày. 

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả với tỷ lệ biểu quyết  100%. 

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát báo cáo nội dung liên quan đến 

văn kiện Đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012, 

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả đã tiến hành thảo luận và biểu quyết 

từng vấn đề được trình ra Đại hội. 

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Rau 

Quả tại phiên họp Đại hội cổ đông năm 2012 ngày 26/04/2012. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ 

QUYẾT NGHỊ 
 

I. Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2011 và 
Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả. 

II. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2011 của Ban 
Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả. 
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III. Nhất trí thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội gồm : 
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 

 

CHỈ TIÊU SỐ TIỀN (đ) 
Tỷ lệ 

% 

 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2011               29,419,359,198 100% 
 - Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để 
xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN                    24,192,500    
    * Các khoản điều chỉnh giảm :              194,807,500    
       - Cổ tức nhận được trong năm              194,807,500    
    * Các khoản điều chỉnh tăng :              219,000,000    
     - Thù lao HĐQT và BKS                219,000,000    
 - Tổng thu nhập chịu thuế           29,443,551,698    
    * Thu nhập từ hoạt động SXKD chính (a)   9,510,869,975  
    * Thu nhập từ hoạt động tài chính (b)   19,932,681,723  
 - Thuế TNDN phải nộp năm 2011          6,774,259,557  22.6% 
    * Thuế suất ưu đãi : 25% x 70% x a 1,664,402,246  
    * Thuế suất : 25% x b 4,983,170,431  
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (A)         22,771,786,522    
    Phân phối thu nhập sau thuế :         
     1/ Trích quỹ đầu tư phát triển :   3,673,647,496  12.5% 
        + Trích 13% x (Mục A)             3,998,345,078    
        + Phần thuế TNDN ưu đãi miễn giảm 30% số phải nộp   713,315,248  
     2/ Trích quỹ dự trữ tài chính :           1,138,589,326  3.9% 
        + Trích 5% x (Mục A)             1,138,589.326    
     3/ Lãi còn lại để trả cổ tức và trích các quỹ.       19,459,549,700    
         + Lãi còn lại sau khi nộp thuế và trích mục (1) và (2) 17,959,549,700  
         + Lãi còn lại năm trước chuyển sang 1,500,000,000  
        * Chia cổ tức 20%        15,886,644,000   54.0% 
           Đợt 1 : 10% x (82.146.920.000 – 2.395.700.000) 7,975,122,000  
          + Cổ đông Nhà nước : 31.566.000.000 đ x 10% 3,156,600,000 10.7% 
          + Cổ đông khác         : 48.185.220.000 đ x 10% 4,818,552,000 16.4% 
        * Cổ phiếu quỹ B/Q năm 2011 : 187.253 cp => 1.872.530.000 đ     
          + Thời điểm ứng cổ tức đợt 1 : 239.570 cp   
          + Thời điểm 29/02/2012 : 303.170 cp   
           Đợt 2 : 10% x (82.146.920.000 – 3.031.700.000) 7,911,522,000  
          + Cổ đông Nhà nước : 31.566.000.000 đ x 10% 3,156,600,000  
          + Cổ đông khác         : 47.549.220.000 đ x 10% 4,754,922,000  
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        * Trích bổ sung quỹ dự phòng tài chính  
           (239.570 +303.170) x 10.000đ x 10%            542,740,000   
        * Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi  (Số lãi còn lại)         3,030,165,700  10.3% 
           + Khen thưởng             2,800,000,000    
           + Phúc lợi                  230,000,000    

 

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. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 
2.1. Kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu chủ yếu : 

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng  :                    286.000 Tấn 
 

        Kim ngạch XNK :                    15.000.000 USD 
 KN Xuất khẩu              :     1.000.000 USD 

 KN Nhập khẩu              :   14.000.000 USD 

Tổng doanh thu :         350.000.000.000 đồng  

 Doanh thu Khai thác Cảng                        :   11.700.000.000 đồng 

 Doanh thu  Khai thác Kho - Bãi                        :   12.400.000.000  đồng 

 Doanh thu  XNK               : 325.900.000.000  đồng 

 
Lợi nhuận                  :   25.000.000.000  đồng 

Cổ tức                                                                               :  18% trở lên 

                   Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả KD để thực hiện 

                      

                   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% 
           

2.2. 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 
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- Dự án Chung cư cao cấp - Siêu thị - Nhà  hàng tại Đường Bến Nghé, 

           Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 (kho Huyện Đội). 

- Dự án tại Số 1 Nguyễn Văn Quỳ - Phường Phú Thuận – Quận 7 

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định đầu tư, chuyển giao, liên 

doanh, liên kết các dự án sao cho có hiệu quả nhất. 
                                                            

                       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. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị 

Chấp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thành, bầu bổ sung Ông Phạm 

Quang Bình là thành viên Hội đồng Quản trị theo đề cử của Tổng Công ty Rau 

quả, Nông sản. 

            
                        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. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 

Chấp nhận Đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Ái Liên, bầu bổ sung Bà Phạm Thị 

Bích Liên là thành viên Ban Kiểm soát  theo đề cử của Công ty Cổ phần Anpha. 
                      

                          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% 
 

5. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 

219.000.000 đồng bằng 1,3% lợi nhuận kế hoạch (NQ ĐHCĐ 2009 cho phép chi 

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

        
 

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

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

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                         0% 
 

6. Thông qua thuê Công ty kiểm toán năm 2012 

Thông qua chủ trương uỷ quyền cho HĐQT thuê kiểm toán 2012 

                 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. Nghị quyết ĐH 

Nghị quyết này đã có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần 

Cảng Rau Quả, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán 

bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 

             TM.  ĐOÀN CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

                 ĐẶNG NHƯ BÌNH 

 

TM .BAN THƯ KÝ 

     (đã ký) 

                    TRẦN THỊ MAI HƯƠNG 

 


