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 MẪU CBTT-02 

COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏCPHAÅM 
IMEXPHARM 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc 

---------- ------------------------------ 

Số :      /IMEX TP. Cao Laõnh, ngaøy     thaùng 03  naêm 2007 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM. 

Năm báo cáo: 31/12/2006 

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 

1. Lịch sử hoạt động của Công ty: 

Tiền thân của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là Xí nghiệp Liên Hiệp 

Dược Đồng Tháp, trực thuộc Sở y tế Đồng Tháp, được thành lập theo Quyết định số 

284/TCCQ ngày 28/09/1983 của Sở y tế Đồng Tháp. Tổng số CBNV là 70 người, 

sản phẩm của xí nghiệp lúc này được sản xuất bằng thủ công với khoảng 10 loại sản 

phẩm, doanh thu hàng năm khoảng 30 tỷ đồng chủ yếu là hàng mua bán. 

Tháng 11/1999, Công ty dược phẩm Đồng Tháp gia nhập Tổng Công ty dược 

VIệt Nam đổi tên thành Công ty Dược phẩm Trung ương 07 trực thuộc Tổng Công 

ty Dược Việt Nam theo quyết định 3466/QĐ BYT của Bộ y tế. 

Tháng 07/2001, thực hiện chủ trương cổ phần hoá của Nhà nước, Công ty Dược 

phẩm Trung ương 07 chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần 

với tên gọi mới là Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm theo quyết định 

907/QĐTg ngày 25/07/2001 với vốn điều lệ là 22 tỷ đồng. 

Tháng 03 năm 2005, Công ty tăng vốn điều lệ lên 44 tỷ đồng với nguồn sử dụng 

cho việc tăng vốn lấy từ lợi nhuận giữ lại. Cuối năm 2005 và đầu năm 2006, Công 

ty thực hiện phát hành thêm 2,6 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng, trong 

đó phát hành riêng lẻ là 20 tỷ và phát hành ra công chúng là 06 tỷ (căn cứ vào giấy 

phép phát hành số 22/UBCK-ĐKPH do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 

19/01/2006). Hiện tại, vốn điều lệ của Công ty là 84 tỷ đồng, Công ty thực hiện 

thực hiện tăng vốn điều lệ từ 70 lên 84 tỷ đồng  theo  nghị quyết ĐHĐCĐ thường 
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niên năm tài chính 2005 diễn ra ngày 08 tháng 04 năm 2006 về phát hành cổ phiếu 

thưởng cho cổ đông. Với thành quả  đạt được như trên Công ty vinh dự được Chủ 

tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” theo quyết định số 

126/2006/QĐ/CTN ngày 19/01/2006. 

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

- Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, 

nguyên liệu bao bì sản xuất thuốc, thuốc y học cổ truyền, thuốc thú y, mỹ phẩm; 

Thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gaz, 

các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người và cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo 

quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

- Sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh nuôi trồng, chế biến dược liệu; Kinh doanh 

ngành du lịch nghỉ dưỡng; Đầu tư tài chính theo điều lệ của Công ty.  

3. Những bước đi tiên phong của Imexpharm: 

- Imexpharm là đơn vị đầu tiên trong nước đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN và đến 

tháng 8/2006 Imexpharm đã  đầu tư và nâng cấp hai nhà máy βlactam (Bêtalactam) 

và Non-βlactam (Non-Bêtalactam) đạt tiêu chuẩn GMP WHO (good manufacturing 

practices), phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP-WHO, hệ thống kho theo tiêu 

chuẩn GSP-WHO.  

- Imexpharm là Công ty dược phẩm đầu tiên thực hiện sản xuất  nhượng quyền 

cho các tập đoàn, công ty lớn của Châu Âu và được tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

chọn làm mô hình mẫu để xây dựng phim tư liệu giới thiệu cho các nước đang phát 

triển. 

- Năm 2001, Imexpharm là Công ty dược phẩm đầu tiên trong Tổng công ty 

thực hiện cổ phần hoá. 

- Năm 2006, Imexpharm là Công ty Dược Việt Nam đầu tiên niêm yết cổ phiếu 

trên thị trường chứng khoán tại Trung tâm  giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh với mã chứng khoán là IMP. 

4. Các thành quả đạt được: 

� Anh Hùng lao động thời kỳ đổi mới 2006 . 

�  ISO 9001 – 2000. 

� Hàng Việt Nam chất lượng cao 2006, 2007. 

�  Cúp vàng thương hiệu Việt. Sao Vàng Đất Việt 2005 
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� Giải thưởng chất lượng Việt Nam. 

� Huân Chương Lao Động hạng I, II, III. 

5. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Imexpharm trong năm 2006: 

a. Các điểm nổi bật về hoạt động kinh doanh trong năm 2006: 

- Năm 2006 Công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu là 55,75%, lợi nhuận ròng 
là 59,57% so với năm 2005. 

Đơn vị: đồng 

STT Chỉ tiêu Số tiền % so với 2005 

1 Tổng tài sản 304.670.535.914 96,74% 

2 Doanh thu thuần 525.406.019.469 155,75% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 44.305.875.484 148,15% 

4 Lợi nhuận khác 2.807.727.014 2775,61% 

5 Lợi nhuận trước thuế 47.113.602.498 157% 

6 Lợi nhuận sau thuế 42.275.713.303 159,57% 

 Năm 2006: chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là : 965.722.031 đồng 

Lợi nhuận khác đã bao gồm số tiền được tài trợ không hoàn lại từ 

Sandoz cho việc thuê đất tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc là: 

2.689.765.714 đồng 

- Trong năm công ty có những khoản đầu tư lớn như đầu tư nâng cấp phân xưởng 

đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, mua sắm thêm các dây chuyền sản xuất thuốc, đầu tư 

nhà máy sửa Imexmilk, đầu tư xây dựng nhà tập thể cho công nhân công ty tại Hóc 

môn, thành lập các chi nhánh : Kiên Giang, Đồng bằng sông Cửu Long 

b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch và năm 2005: 

Đơn vị: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu KH  

2006 

TH  

2006 

(+/-)% so 

với KH 

(+/-)% so 

với 2005 

1 Vốn điều lệ 84.000 84.000 - 31,25% 

2 Doanh thu thuần 480.000 525.406 9.46% 55,75% 

3 Lợi nhuận sau thuế 32.000 42.276 32.11% 59,57% 

4 LN sau thuế/Doanh thu thuần 6.67% 8.05% 20.69% 2.55% 

5 LN sau thuế/Vốn điều lệ 38.10% 50.33% 32.10% 21.57% 
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- Một số chỉ tiêu tài chính 

STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2005 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

 Hệ số thanh toán ngắn hạn 3.70 1.97 

 Hệ số thanh toán nhanh 0.93 0.38 

2 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/DT thuần 8.05% 7.85% 

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH 18.05% 15.69% 

 Hệ số lợi nhuận trước thuế/TTS 15.46% 9.53% 

 Hệ số LN từ HĐKD/DT thuần 8.43% 8.86% 

- Phân tích cho thấy năm 2006 doanh thu tăng cao so với năm 2005 một phần do 

Công ty sản xuất hàng do Nhà nước giao theo chương trình mục tiêu quốc gia chiếm 

133 tỷ đồng, mặt hàng sản xuất này lợi nhuận biên thấp, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận 

trên doanh thu vẫn tăng trưởng cao, thu nhập trên một cổ phần (EPS) 5.563 đồng.đã 

mang lại nhiều giá trị cho các cổ đông 

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: book value ( bằng vốn 

chủ sở hữu/vốn điều lệ ) là 2,79.             

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: Cổ phiếu thường: 8.400.000 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không có. 

- Cổ tức: Cổ tức trong năm sẽ chia 10% bằng tiền, 10% bằng cổ phiếu. 

II. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH: 

Ngành Dược Việt Nam hiện nay là một trong những ngành có tiềm năng rất lớn. 

Hiện tại sản xuất thuốc trong nước chỉ đáp ứng khoảng 49% nhu cầu tính theo giá 

trị, còn lại là nhập khẩu trên 50%. 

 Dựa theo chiến lược phát triển ngành Dược đến năm 2010 của Thủ tướng Chính 

phủ cụ thể là: 

- Đầu tư công nghệ hiện đại, đổi mới trang thiết bị và đổi mới quản lý để sản 

xuất ra các sản phẩm Dược thế hệ mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, từng 

bước đáp ứng nguồn nguyên liệu làm thuốc chiết xuất từ nguồn gốc thực vật.  

- Xây dựng cơ sở công nghiệp sản xuất kháng sinh và hóa dược, sản xuất các 

nguyên liệu làm thuốc có thế mạnh, đặc biệt từ dược liệu. 
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- Cung cấp đủ thuốc thường xuyên và có chất lượng, không để thiếu các thuốc 

thuộc danh mục thuốc thiết yếu, thuốc cho các chương trình, mục tiêu y tế 

quốc gia (thuốc phòng chống sốt rét, phòng chống lao, phòng chống bướu 

cổ…). Chú trọng bảo đảm đầy đủ các định vụ cung ứng thuốc cho nhân dân 

vùng khó khăn. 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA IMEXPHARM TRONG NĂM 2007 

1. Về Sản xuất, kinh doanh, đầu tư: 

- Đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đặc biệt là sản phẩm mới mang 

thương hiệu Imexpharm. Nâng cao hơn tỷ lệ sản phẩm thương hiệu Imexpharm, 

đưa doanh thu và lợi nhuận hàng Imexpharm tự sản xuất và tiêu thụ trên thị 

trường tăng trưởng 55% so với năm 2006( không bao gồm hàng chương trình 

quốc gia). 

- Xây dựng phương án sản phẩm mang tính đặc thù, đầu tư mở rộng mạng lưới 

phân phối sản phẩm trên cả nước và xuất khẩu sang các nước khối Asean và 

Châu Phi. 

- Bên cạnh các sản phẩm mang thương hiệu của Imexpharm, Công ty sẽ tiếp tục 

mở rộng sản xuất nhượng quyền và liên doanh với các tập đoàn dược phẩm 

quốc tế đến từ châu Âu, Chây Mỹ. Hoạt động sản xuất nhượng quyền đã được 

Imexpharm thực hiện liên tục trong gần 10 năm qua và sản lượng sản xuất 

nhượng quyền cho tập đoàn dược phẩm Sandoz và các công ty khác trong năm 

2006 vừa qua đã đạt tỷ trọng 25%.  

- Nhà máy sản xuất sữa bột Imex-milk đang triển khai áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000-2005. 

- Xây dựng nhà máy sản xuất kháng sinh chích Cephalosporin tại khu Công 

nghiệp Việt Nam – Singapore tại Bình Dương đạt tiêu chuẩn GMP- WHO và dự 

kiến đưa vào hoạt động  trong năm  2008. Đây là nhà máy sản xuất kháng sinh 

chích với vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng. Sản phẩm nhằm thay thế hàng ngoại 

nhập trong tương lai. 

- Tăng cường vốn đầu tư mở rộng các thiết bị công nghệ cao cho các nhà máy đã 

có và dự trữ nguyên liệu. 

- Đầu tư, khai thác và phát huy tiềm năng về chiết xuất dược liệu, du lịch sinh 

thái – nghỉ dưỡng, các công trình nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên 

cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười 
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2. Về thị trường: 

- Đẩy mạnh các chương trình tiếp thị, quảng bá thương hiệu tạo dựng hình ảnh 

thương hiệu uy tín trong giới chuyên môn và trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ 

cho cộng đồng. Mở rộng các chương trình ra các địa bàn Tây Nguyên, Miền 

Trung, Miền Bắc và nước ngoài : Pháp, Moldova, Nam phi, Campuchia.... 

- Mở rộng chiều sâu hệ thống phân phối tại thị trường các khu vực Tây Nguyên, 

Miền Trung, Miền Bắc. Đẩy mạnh đấu thầu cung cấp thuốc cho mảng điều trị 

tại các bệnh viện. 

3. Về tài chính: 

- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính 

- Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định. 

- Tích cực tìm nguồn vốn với chi phí thấp để đầu tư mang lại hiệu quả sản xuất 

kinh doanh cao. 

- Không ngừng nâng cao giá trị cho cổ đông. 

4. Về nguồn nhân lực: 

- Xây dựng chính sách nhằm thu hút thêm lao động có năng lực vào Công ty, trẻ 

hoá lực lượng cán bộ của Công ty. 

- Cải tiến chính sách lương thưởng theo hướng tạo động lực thúc đẩy sáng tạo và 

đóng góp tích cực của người lao động. 

- Tổ chức huấn luyện các khoá huấn luyện đào tạo cho cán bộ nhân viên về 

chuyên môn với sự hỗ trợ của các tổ chức chuyên nghiệp trong và ngoài 

nước.Đặc biệt là chương trình đào tạo chuyên sâu cho các Dược sĩ Đại học 

- Thường xuyên phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong sản xuất, phát 

huy sáng tạo, cải tiến tăng năng suất, tiết kiệm trong sản xuất để nâng cao hơn 

nữa hiệu quả kinh doanh của Công ty và thu nhập người lao động. 
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IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Kèm theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

V. BẢN THUYẾT MINH KÈM THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM 

TOÁN: 

1. Đơn vị kiểm toán độc lập:  

Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C. 

Ý kiến kiểm toán độc lập: báo cáo tài chính đề cập đã phản ảnh trung thực và 

hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần dược 

phẩm Imexpharm tại thời điểm 31/12/2006, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu 

chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các 

Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên 

quan. 

2. Kiểm toán nội bộ: 

Ý kiến kiểm toán nội bộ: đôn đốc các Chi nhánh/Hiệu thuốc trực thuộc Công 

ty thực hiện tốt qui định về phân cấp quản lý tài chính của Công ty, kịp thời 

truyền dữ liệu, số liệu về Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp số liệu cho 

công tác tổng hợp quyết toán và quản trị Công ty. Tích cực hơn nữa trong 

việc xử lý hàng chậm luân chuyển, tăng nhanh vòng quay hàng tồn kho. 

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN: 

    Tổng Công ty Dược Việt Nam nắm giữ 28.29% cổ phần ( vốn Nhà nước) tại 

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm. 

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm đầu tư góp vốn 26% thành lập Công 

ty TNHH Gia Đại có trụ sở chính tại 90A/B87 Lý Thường Kiệt, P14, quận 10 để 

mua bán dược phẩm, sản phẩm dinh dưỡng, hoá chất xét nghiệm, dụng cụ y tế thông 

thường 

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 

1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết:  
 Tổng số cán bộ công nhân viên đến ngày 31/12/2006 là 605 người, về chính sách 
đối với người lao động thực hiện theo đúng các quy định của Luật lao động. Về tiền 
lương bình quân trong năm qua khoảng 4.836.310 đồng/người/tháng. 
2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 
Chñ tÞch H§QT Bµ TRÇN THÞ §µO - Hä vµ tªn:  TRÇN THÞ §µO - Giíi tÝnh: N÷ 
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- Ngµy th¸ng n¨m sinh: 01/05/1952 - N¬i sinh: §ång Th¸p   - Quèc tÞch: ViÖt Nam - D©n téc: Kinh - Quª qu¸n: T©n Héi C¬, Hång Ngù, §ång Th¸p - §Þa chØ th−êng tró: Sè 05 Tr−¬ng §Þnh, ph−êng 1, TPCao L@nh, §ång Th¸p.  - §T liªn l¹c ë c¬ quan: (067) 851 620 - Tr×nh ®é v¨n hãa:  12/12 - Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc D−îc (ngµnh D−îc). - Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc 

C«ng ty Cæ phÇn D−îc phÈm IMEXPHARM. - Sè cæ phiÕu n¾m gi÷: 2.466.000 cæ phiÕu 

Trong ®ã:  + Së h÷u: 90.000 cæ phiÕu 

 + §¹i diÖn së h÷u:  2.376.000 cæ phiÕu. 

Thµnh viªn H§QT ¤ng  TRÇN TH¸I HOµNG. - Hä vµ tªn:  TRÇN TH¸I HOµNG - Giíi tÝnh:  Nam - Ngµy th¸ng n¨m sinh: 12/12/1962 - N¬i sinh:  Ch©u Thµnh, §ång Th¸p.  - Quèc tÞch:  ViÖt Nam   , D©n téc:  Kinh - Quª qu¸n:  Ch©u Thµnh, §ång Th¸p. - §Þa chØ th−êng tró:  103 NguyÔn Tr@i, TP Cao L@nh, §ång Th¸p.  - §T liªn l¹c ë c¬ quan: (067) 852 324 - Tr×nh ®é v¨n hãa:  12/12 - Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc D−îc. - Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ, Phã Tæng Gi¸m 

®èc C«ng ty Cæ phÇn D−îc phÈm IMEXPHARM.  - Sè cæ phiÕu n¾m gi÷: 40.000 cæ phiÕu. 

Thµnh viªn H§QT  ¤ng  nguyÔn quèc ®Þnh. - Hä vµ tªn:  nguyÔn quèc ®Þnh - Giíi tÝnh: Nam - Ngµy th¸ng n¨m sinh: 20/06/1962 - N¬i sinh: X@ Long Kh¸nh, Hång Ngù, §ång Th¸p.  - Quèc tÞch: ViÖt Nam - D©n téc: Kinh 
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- Quª qu¸n: §ång Th¸p. - §Þa chØ th−êng tró: 97 Hïng V−¬ng, ThÞ X@ Cao L@nh, §ång Th¸p. - §T liªn l¹c ë c¬ quan: (067) 853 578 - Tr×nh ®é v¨n hãa: 12/12 - Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n tµi chÝnh kÕ to¸n - Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Phã Tæng Gi¸m 

®èc C«ng ty Cæ phÇn D−îc phÈm IMEXPHARM. - Sè cæ phiÕu n¾m gi÷: 70.000 cæ phiÕu 

 

Thµnh viªn H§QT Bµ  l−u thÞ h¹nh. - Hä vµ tªn:  l−u thÞ h¹nh  - Giíi tÝnh: N÷ - Ngµy th¸ng n¨m sinh: 15/12/1954 - N¬i sinh: X@ NhÞ Mü, Cai LËy, TiÒn Giang  - Quèc tÞch: ViÖt Nam - D©n téc: Kinh - Quª qu¸n: X@ Long Trung, Cai LËy, TiÒn Giang. - §Þa chØ th−êng tró: 2/11 NguyÔn Tr−êng Té, ph−êng 1, thÞ x@ Cao L@nh, 

§ång Th¸p. - §T liªn l¹c ë c¬ quan: (067) 851 943 - Tr×nh ®é v¨n hãa: 12/12 - Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n kinh tÕ chuyªn ngµnh Tµi chÝnh kÕ to¸n. - Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, KÕ to¸n tr−ëng 

C«ng ty Cæ phÇn D−îc phÈm IMEXPHARM. - Sè cæ phiÕu n¾m gi÷: 20.000 cæ phiÕu 

 

Thµnh viªn H§QT Bµ nguyÔn kiªm ph−¬ng: - Hä vµ tªn:  nguyÔn kiªm ph−¬ng - Giíi tÝnh: N÷ - Ngµy th¸ng n¨m sinh: 16/05/1958 - N¬i sinh: Cao L@nh, §ång Th¸p  - Quèc tÞch: ViÖt Nam - D©n téc: Kinh - Quª qu¸n: X@ Mü Héi, huyÖn Cao L@nh, §ång Th¸p. - §Þa chØ th−êng tró: 2/27 NguyÔn Tr−êng Té, ph−êng 1, thÞ x@ Cao L@nh, 

§ång Th¸p. 
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- §T liªn l¹c ë c¬ quan: (067) 851 941 - Tr×nh ®é v¨n hãa: 12/12 - Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n kinh tÕ chuyªn ngµnh VËt gi¸.  - Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc nh©n 

sù hành chÝnh C«ng ty Cæ phÇn D−îc phÈm IMEXPHARM. - Sè cæ phiÕu n¾m gi÷: 33.400 cæ phiÕu. 

 

Thµnh viªn H§QT Bµ nguyÔn thÞ thu hång: - Hä vµ tªn:  nguyÔn thÞ thu hång - Giíi tÝnh: N÷ - Ngµy th¸ng n¨m sinh: 09/11/1961 - N¬i sinh: Sµi gßn  - Quèc tÞch: ViÖt Nam - D©n téc: Kinh - Quª qu¸n: §ång Th¸p - §Þa chØ th−êng tró: 191A-193B L¹c Long Qu©n, ph−êng 3, quËn 11, 

Tp.Hå ChÝ Minh.  - §T liªn l¹c ë c¬ quan: (08) 8 641 433 - Tr×nh ®é v¨n hãa: 12/12 - Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc D−îc - Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ, Phã tæng Gi¸m 

®èc  C«ng ty Cæ phÇn D−îc phÈm IMEXPHARM. - Sè cæ phiÕu n¾m gi÷: 40.000 cæ phiÕu 
 

Thµnh viªn H§QT ¤ng hoµng thä phån: - Hä vµ tªn:  hoµng thä phån - Giíi tÝnh: Nam - Ngµy th¸ng n¨m sinh: 15/06/1951 - N¬i sinh: QuËn 5, Tp.Hå ChÝ Minh.  - Quèc tÞch: ViÖt Nam - D©n téc: Kinh - Quª qu¸n: TØnh Nam §Þnh.  - §Þa chØ th−êng tró: 12B Lª Lîi, Tp.Long Xuyªn, An Giang. - §T liªn l¹c ë c¬ quan: (076) 852 092 - Tr×nh ®é v¨n hãa: 12/12 - Tr×nh ®é chuyªn m«n: D−îc sÜ §¹i häc. 
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- Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Phã Gi¸m ®èc së Y tÕ An Giang, thµnh viªn Héi 

®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn D−îc phÈm 

IMEXPHARM. - Sè cæ phiÕu n¾m gi÷: 12.000 cæ phiÕu - QuyÒn lîi m©u thuÉn víi C«ng ty:  Kh«ng cã. 
 

1.1. Danh s¸ch thµnh viªn Ban KiÓm so¸t: 

Tr−ëng Ban KiÓm so¸t ¤ng nguyÔn ®øc qu¶ng:  - Hä vµ tªn:  nguyÔn ®øc qu¶ng - Giíi tÝnh: Nam - Ngµy th¸ng n¨m sinh: 19/10/1951 - N¬i sinh: H¶i HËu, Nam §Þnh.  - Quèc tÞch: ViÖt Nam - D©n téc: Kinh - Quª qu¸n: Nam §Þnh. - §Þa chØ th−êng tró: 94 C¸ch M¹ng Th¸ng 8, ph−êng 7, quËn 3, Tp.Hå ChÝ 

Minh. - §T liªn l¹c ë c¬ quan: (08) 8 290 795 - Tr×nh ®é v¨n hãa: 10/10 - Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n kinh tÕ chuyªn ngµnh kÕ to¸n, tµi chÝnh, ng©n 

hµng. - Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Phã phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Tæng c«ng ty D−îc 

ViÖt Nam, Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t Tæng c«ng ty D−îc ViÖt Nam, 

Tr−ëng Ban kiÓm so¸t C«ng ty Cæ phÇn D−îc phÈm IMEXPHARM. - Sè cæ phiÕu n¾m gi÷: 5.400 cæ phiÕu 

Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t  ¤ng nguyÔn v¨n hoµng: - Hä vµ tªn:  nguyÔn v¨n hoµng - Giíi tÝnh: Nam - Ngµy th¸ng n¨m sinh: 09/08/1967  - N¬i sinh: §ång Th¸p.  - Quèc tÞch: ViÖt Nam - D©n téc: Kinh - Quª qu¸n: §ång Th¸p. - §Þa chØ th−êng tró: 703 Quèc lé 30, x@ Mü T«n, thÞ x@ Cao L@nh, §ång 

Th¸p. 
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- §T liªn l¹c ë c¬ quan: (067) 857 570 - Tr×nh ®é v¨n hãa: 12/12 - Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n kinh tÕ chuyªn ngµnh Tµi chÝnh kÕ to¸n. - Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t, nh©n viªn tiÕp thÞ 

C«ng ty Cæ phÇn D−îc phÈm §ång Th¸p. - Sè cæ phiÕu n¾m gi÷: 3.600 cæ phiÕu 

Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t Bµ  ®ç thÞ thanh thuý : - Hä vµ tªn:  ®ç thÞ thanh thuý   - Giíi tÝnh: N÷ - Ngµy th¸ng n¨m sinh: 18/01/1965 - N¬i sinh: Sa §Ðc, §ång Th¸p.  - Quèc tÞch: ViÖt Nam - D©n téc: Kinh - Quª qu¸n: Sa §Ðc, §ång Th¸p. - §Þa chØ th−êng tró: 6/12 NguyÔn Quang Diªu, ph−êng 1, thÞ x@ Cao L@nh, 

§ång Th¸p. - §T liªn l¹c ë c¬ quan: (067) 210 443 - Tr×nh ®é v¨n hãa: 12/12 - Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n kinh tÕ chuyªn ngµnh tµi chÝnh kÕ to¸n.  - Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t, tr−ëng Ban kiÓm 

to¸n néi bé C«ng ty Cæ phÇn D−îc phÈm 

IMEXPHARM. - Sè cæ phiÕu n¾m gi÷: 3.000 cæ phiÕu 

 

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN  TRỊ CÔNG TY: 
1. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát: 

a) Thành phần HĐQT, Ban kiểm soát: 

1. Ds Trần Thị Đào  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. 
2. Ds Trần Thái Hoàng  Thành viên HĐQT phó Tổng giám đốc. 
3. CN Nguyễn Quốc Định  Thành viên HĐQT phó Tổng giám đốc. 
4. Ds Nguyễn Thị Thu Hồng Thành viên HĐQT phó Tổng giám đốc. 
5. CN Lưu THị Hạnh  Thành viên HĐQT kế toán trưởng. 
6. CN Nguyễn Kim Phương Thành viên HĐQT. 
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7. Ds Hoàng Thọ Phồn  Thành viên HĐQT. 
8. CN Nguyễn Đức Quảng Trưởng ban kiểm soát. 
9. CN Nguyễn Văn Hoàng Thành viên ban kiểm soát. 
10. CN Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên ban kiểm soát. 

b) Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT và Ban kiểm soát: 

Theo quy định của Luật doanh nghiệp , điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 
ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm. 

Triển khai thực hiện quy chế quản trị công ty theo Quyết định số 12/2007/QĐ-
BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính v/v ban hành Quy chế quản trị công ty 
áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm 
giao dịch chứng khoán 

CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG ĐẾN NGÀY 15/02/2007 

STT Cơ cấu Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ 

1. Trong nước: 6.975.090 83,037% 

     - Cá nhân 4.113.160 48,967% 

     - Tổ chức 2.861.930 34,070% 

2. Nước ngoài: 1.424.910 16,963% 

     - Cá nhân: 28.680 0,341% 

     - Tổ chức 1.396.230 16,622% 

 Tổng cộng: 8.400.000 100% 

 Trên đây là một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 
của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm. 

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Uỷ ban chứng khoán NN 
- Trung tâm GDCK TP HCM 
- Trung tâm lưu ký CK CN TPHCM 
- Công ty CK Bảo Việt 
- Website : www.Imexpharm.com 

 

-   Lưu VT DS TRẦN THỊ ĐÀO 

 
 
 
 
 


