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CÔNG TY CP CONTAINER PHÍA NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           Số:       58 /BC – VSG  
     TP. Hồ Chí Minh, ngày  15   tháng  04  năm 2010    

 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 
 
Tên công ty:   CÔNG TY CP CONTAINER PHÍA NAM 

Năm báo cáo:   2009 

I. Lịch sử hoạt động của Công ty 

1. Những sự kiện quan trọng: 

     Quá trình thành lập:  
     Tiền thân của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (Viconship Saigon) là Công ty 
Container, được thành lập ngày 7 tháng 12 năm 1976 (theo Quyết định số 4890/QĐ-TC của Bộ 
GTVT), có Trụ sở  tại TP. Hồ Chí Minh.  
     Ngày 18/04/1977 đổi tên thành Công ty thùng hàng tiêu chuẩn (Container) (theo quyết định số 
1142/QĐ-TC của Bộ GTVT)  với họat động kinh doanh chính là sửa chữa, cho thuê container; 
dịch vụ đại lý vận tải bằng container trong nước và ngòai nước.  
     Qua một số lần sáp nhập và tách ra do tình hình thực tế  và yêu cầu tổ chức của Bộ GTVT, 
ngày 07/09/1992 Công ty được mang tên là Công ty Container Phía Nam (theo quyết định 1816-
QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông vận tải và Bưu Điện), với tên tiếng Anh là  South Container 
Shipping Company, viết tắt là Viconship Saigon, có Trụ sở chính tại 11 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. 
Hồ Chí Minh. 
 
     Quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần: 
     Ngày 24/07/1999 Công ty được cổ phần hóa theo quyết định số 157/1999/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ với tên gọi Công ty Cổ phần Container Phía Nam (Viconship Saigon).   
     Trên 30 năm hoạt động, Công ty không ngừng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung 
của ngành Hàng hải Việt nam. 
 
      Niêm yết chứng khoán: 
     Công ty đã đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Tp. Hồ Chí Minh như sau: 
     - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Container Phía Nam 
     - Mã chứng khoán: VSG 
     - Mệnh giá: 10.000 đồng 
     - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 
     - Số lượng chứng khoán niêm yết: 11.044.000 cổ phiếu, giá trị 110.440.000.000 đồng           
     - Ngày giao dịch đầu tiên: Ngày 18/09/2008. 
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2. Quá trình phát triển: 

     a) Ngành nghề kinh doanh: Từ chỗ chỉ có dịch vụ sửa chữa, cho thuê container; làm đại lý 
vận tải container, đến nay Công ty đã phát triển lên 15 loại hình dịch vụ như sau: 
     1) Kinh doanh vận tải biển, môi giới hàng hải, thuê và cho thuê tàu biển. 
     2) Kinh doanh khai thác kho bãi, cảng thông quan nội địa (ICD – Inland Clearance Depot) và 
dịch vụ giao nhận hàng hóa. 
     3) Xuất khẩu và cho thuê lao động có thời hạn ở nước ngoài. 
     4) Kinh doanh vật tư ngành hàng hải, phương tiện vận tải, xếp dỡ. 
     5) Thuê, cho thuê cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị chuyên dùng để bốc xếp, bảo quản và 
vận chuyển hàng hóa. 
     6) Tổ chức và thực hiện dịch vụ vận tải đa phương thức đối với container và các loại hàng hóa 
khác. 
     7) Thực hiện các dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển, đại lý liên hiệp vận chuyển, giao 
nhận hàng hóa, đại lý vận chuyển hàng hóa và hành khách hàng không, môi giới và cung ứng tàu 
biển. 
     8) Đóng mới và sửa chữa container, sửa chữa các thiết bị, phương tiện bốc xếp, vận tải thủy 
bộ. 
     9) Mua bán vật tư thiết bị ngành hàng hải, phương tiện vận tải xếp dỡ. 
    10) Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu. 
    11) Dịch vụ khai thuê hải quan. 
    12) Đào tạo dạy nghề. 
    13) Mua bán thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, sản phẩm ngành in, ngành  nhựa. 
    14) Kinh doanh cho thuê văn phòng và các dịch vụ liên quan. 
    15) Kinh doanh bất động sản. 
    Trong 15 loại hình dịch vụ trên, đáng chú ý là hoạt động kinh doanh vận tải biển, mới có từ 
năm 2007. Với sự nhạy bén, ban lãnh đạo Công ty đã nắm bắt được sự phát triển của vận tải biển 
trước tình hình mới, Công ty đã mở ra một hướng mới từ năm 2007, đó là hoạt động kinh doanh 
vận tải biển. Công ty đã đầu tư mua 03 tàu chở hàng khô và đã đưa vào khai thác ngay sau khi 
nhận tàu.  
 
    b) Tình hình họat động: 
    Tình hình họat động SXKD của Công ty có thể phân thành các gai đọan sau: 
 
    Giai đọan 1976-1991 
    Trong giai đọan đầu của quá trình hình thành và phát triển, họat động kinh doanh chính của 
Công ty là sửa chữa, cho thuê Container và thực hiện dịch vụ tải vận chuyển hàng hóa trong cảng. 
Trong thời gian này, việc vận chuyển hàng hóa bằng Container chưa phát triển, chủ yếu đi các 
tuyến trong nước. Với xuất phát điểm trong tay hầu như không có một đồng vốn nào, nhưng với 
những nỗ nực vượt bậc, Công ty đã duy trì họat động của mình, có công ăn việc làm cho người 
lao động, đời sống người lao động được đảm bảo. 
 
     Giai đọan 1992 - 1999 
    Có thể nói, năm 1992 là năm đánh dấu bước ngoặt thứ nhất trong sự phát triển sản xuất kinh 
doanh của Công ty. 
     Do chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta từ nền kinh tế tập trung – bao cấp chuyển sang cơ 
chế thị trường, kinh tế nước ta bắt đầu trên đà phát triển. Do vậy xuất nhập khẩu tăng, phương 
thức vận chuyển hàng hóa bằng Container đã bắt đầu phát triển không những trên các tuyến trong 
nước, mà cả các tuyến nước ngòai. Đây là một cơ hội để Công ty phát triển sản xuất kinh doanh 
của mình. 
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     Với tính năng động, nhạy bén, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động tìm kiếm các đối tác nước 
ngòai. Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, năm 1992 Công ty đã ký được các hợp đồng làm đại lý 
tàu biển cho các hãng tàu lớn như Tập đòan tàu biển EVERGREEN và UNIGLORY của Đài 
Loan (Tập đòan tàu biển EVERGREEN là tập đòan đứng đầu Châu Á và đứng thứ 2 thế giới về 
lĩnh vực vận tải biển vào thời điểm đó), hãng tàu FESCO của Liên xô cũ, SENATOR lines của 
Đức và APL của Mỹ. 
     Trong giai đọan này, Công ty đạt tăng trưởng rất cao từ năm này qua năm khác về doanh thu 
và lợi nhuận. Từ chỗ với số vốn hầu như bằng không, Công ty đã gây dựng được số vốn 3 tỷ đồng 
tính đến tháng 12/1992, và đến cuối năm 1999 vốn đã tăng lên 30 tỷ đồng.  
    Công ty đã đầu tư mua thêm văn phòng với diện tích mặt bằng 330 m2, một bãi chứa hàng và 
Container với diện tích 45.000 m2.   
 
    Giai đọan 2000 - 2001 
    Tháng 10/1999 Công ty bắt đầu họat động theo lọai hình Công ty cổ phần với số vốn Điều lệ là 
30 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 30%, cổ đông nước ngòai là Tập đòan EVERGREEN 
chiếm 10% vốn Điều lệ. 
     Trong giai đọan này, với việc ký thêm đựợc hợp đồng làm đại lý với các hãng tàu LLOYD 
TRIESTINO (nay là ITALIA MARITTIMA) của Ý, hãng tàu RUSSO của Nga (thay thế hãng 
FESCO), sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng đều đặn qua 
các năm. 
 
    Giai đọan 2002 - 2006 
    Trong giai đọan này Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. 
    Do chính sách mở cửa của Nhà nước, các hãng tàu nước ngòai có xu hướng thành lập các cơ sở 
riêng tại Việt Nam để tự khai thác hàng, không cần thông qua các đại lý là các công ty Việt Nam. 
Vì vậy các Hãng tàu mà Công ty làm đại lý đã lần lượt ra đi. Hậu quả là  Công ty đã mất mảng 
đại lý, lĩnh vực chính trong họat động sản xuất  của Công ty. Vì thế doanh thu, lợi nhuận của 
Công ty tính đến cuối năm 2006 giảm 2/3. 
     Đặc điểm họat động sản xuất kinh doanh của Công ty các giai đọan từ 1976 đến 2006 là 
chủ yếu làm dịch vụ đại lý cho các hãng tàu. Do vậy nguồn thu và lợi nhuận rất cao, nhưng 
không bền vững và lâu dài.    
 
     Năm 2007 
     Nếu năm 1992 là năm đánh dấu bước ngoặt thứ nhất trong sự phát triển sản xuất kinh doanh 
của Công ty, thì năm 2007 đánh dấu một bước ngoặt mới. 
     Bên cạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, mở rộng kho bãi, phương tiện xếp dỡ cơ giới, 
vận tải để mở rộng và phát triển họat động Logistics; mở rộng hoạt đào tạo và xuất khẩu lao động, 
Công ty đã triển khai hướng sản xuất kinh doanh mới, đó là họat động vận tải biển. Công ty đã 
đầu tư mua 03 tàu chở hàng khô với tổng trọng tải gần 25.000 DWT và đã đưa vào khai thác ngay 
sau khi nhận tàu. Việc đầu tư này đã mang lại hiệu quả cao, giúp Công ty đạt tăng trưởng cao về 
doanh thu  và lợi nhuận so với năm 2006: Chỉ sau trên 02 tháng khai thác (tính đến tháng 
12/2007), đội tàu Công ty có doanh thu 10.902.512.000 đồng, chiếm 26 % doanh thu của Công ty 
năm 2007. 
 
    Năm 2008-2009 
    Năm 2008 Công ty đã triển khai xây dựng cao ốc văn phòng trên tòan bộ khuôn viên của tòa 
nhà tại 6-8 Đoàn Văn Bơ, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh, với qui mô 9 lầu, 01 tầng hầm, tổng giá trị đầu 
tư khoảng 30 tỷ đồng. Cao ốc đã được đưa vào khai thác Quí III năm 2009. 
    Hiện tại, vốn Điều lệ của Công ty là 110,44 tỷ đồng. Công ty có hai cổ đông chiến lược là Tổng 
Công ty hàng hải Việt Nam (đại diện phần vốn Nhà nước) với số vốn chiếm trên 30 %, và Ngân 
hàng Thươg mại Cổ phần hàng hải Việt Nam với số vốn chiếm 7,24 % vốn Điều lệ của Công ty. 
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     Năm 2008-2009, tình hình kinh tế trong nước có nhiều diễn biến xấu. Đầu tiên là lạm phát, sau 
đó là suy giảm kinh tế do kinh tế thế giới suy thoái. Do ảnh hưởng trực tiếp của tình hình trên sản 
xuất kinh doanh của Công ty giảm sút mạnh. Cụ thể do giá cho thuê tàu giảm mạnh (trung bình 
giảm 60%), lãi suất  vay bằng đồng Dollar Mỹ  của ngân hàng tăng năm 2008, dẫn đến doanh thu 
và lợi nhuận của Công ty giảm mạnh.   
 
3. Định hướng phát triển 
a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 
     Trước tình hình kinh tế thế giới chưa hồi phục, vẫn còn rất nhiều khó khăn, tiếp tục ảnh hưởng 
trực tiếp đến SXKD của Công ty, mục tiêu chủ yếu của Công ty là duy trì SXKD không bị lỗ 
trong năm 2010, song song chuẩn bị mọi nguồn lực để phát triển khi kinh tế thế giới hồi phục.  
b) Chiến lược trung và dài hạn: 
     - Tập trung đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở hạ tầng, kho bãi, phương tiện xếp dỡ cơ giới, vận 
tải để đẩy mạnh và mở rộng họat động kinh doanh Logistics, xếp dỡ cơ giới.       
     - Nếu có thời cơ, tiếp tục mở rộng và phát triển họat động kinh doanh vận tải biển, đầu tư tăng 
số lượng  và chất lượng của đội tàu. 
     - Ngòai họat động SXKD chính nêu trên, Công ty mở rộng sang họat động kinh doanh bất 
động sản. 
     - Liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập Công ty nhằm mở rộng đối tác, mở rộng thị trường 
và qui mô họat động. 
 

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị 
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình tài chính của công ty 
tại thời điểm cuối năm….) Năm 2009 suy thoái kinh tế thế giới tiếp tục ánh hưởng nặng nề tới 
kinh tế Việt nam, đặc biệt giá cước vận tải biển vẫn ở mức thấp, dưới điểm hòa vốn. Doanh thu 
vận tải biển chiếm 67% cơ cấu doanh thu của toàn Công ty, doanh thu giảm 14% so với năm 
2008, nhưng nhờ duy trì được các dịch vụ khác nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2009 Công ty không bị lỗ. 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch): 

   Năm 2009 công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu đạt 91%, lợi 
nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 3%, do các yếu tố sau: 
- Doanh thu của đội tàu chỉ đạt 82% kế hoạch. 
- Hầu hết các chi phí sản xuất kinh doanh không giảm, có một số chi phí những không giảm 

mà còn tăng cao so với kế hoạch như: chi phí tiền lương thuyền viên, chi phí cho hoạt động 
của đội tàu, chi phí duy tu sửa chữa tàu và thiết bị bốc xếp… 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, 
sản phẩm và thị trường mới…): Năm 2009 chỉ duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có, 
không có sản phẩm, thị trường mới và không có thay đổi lớn về chiến lược kinh doanh. Về đầu 
tư, trong năm 2009 hoàn thiện các hạng mục đầu tư dang của năm trước là tòa nhà cao ốc văn 
phòng tại số 6-8 đoàn Văn Bơ, đưa vào khai thác cho thuê từ quý 4 năm 2009, có 01 hạng mục 
đầu tư mới là: thuê gần 11.000m2 đất và đầu tư san lấp làm thêm 01 bãi chứa container rỗng tại 
Dĩ An tỉnh Bình Dương, đưa vào khai thác từ quý 4 năm 2009. 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…): Theo dự đoán tình 
hình kinh tế thế giới chưa thể hồi phục nhiều trong năm 2010, đặc biệt cước vận tải biển chưa thể 
vượt qua điểm hòa vốn của Công ty nên kế hoạch năm 2010 Công ty đặt mục tiêu phấn đấu doanh 
thu và lợi nhuận bằng năm 2009. 

 

 



 - 5 - 

III. Báo cáo của Ban giám đốc 

1. Báo cáo tình hình tài chính 
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán năm 2009: 

   + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:                     0,01% 

   + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thần:                0,04% 

   + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu:    0,03% 

   + Khả năng thanh toán nhanh :                                       0,14 lần 

   + Khả năn gthanh toán hiện hành:                                  1,40 lần 

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh:  Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế 
toàn cầu, giá cước vận tải biển giảm tới 70% - 80%, vì vậy hầu hết các công ty vận tải biển Việt 
Nam và cả hãng vận tải lớn của nước ngoài trong năm 2009 đều thua lỗ. Đó là tình trạng chung 
của các công ty vận tải biển và Công ty Viconship Sai gon không nằm ngoài tình trạng chung này 
và may mắn là nhờ có nguồn thu từ các hoạt động khác nên năm 2009 tuy công ty không hoàn 
thành kế hoạch đề ra từ đầu năm nhưng chưa bị thua lỗ 

 - Phân tích những biến động (những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến 
động) 

   Biến động lớn nhất so với dự kiến từ đầu năm là giá cho thuê tàu giảm mạnh: Kế hoạch đầu 
năm doanh thu từ hoạt động cho thuê tàu dự kiến là: 96 tỷ đồng nhưng thực tế thực hiện là: 79 tỷ 
đồng (Giảm 17 tỷ đồng, tương đương14%) trong khi đó các chi phí cho tàu hoạt động không thay 
đổi so với kế hoạch và đã làm cho lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 9,6 tỷ đồng 
so với kế hoạch. 

-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo:  

    Tổng tài sản 576.670.093.725 đồng 

-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp : không thay đổi lớn 

-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...) : 11.044.000 Cổ phiếu 
phổ thông. 

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không 
thể chuyển đổi...):  không có 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 11.044.000  cổ phiếu phổ thô ng (không thay 
đổi so với năm trước) 

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có) : Không có 

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Không có để chia 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh trước đây. 

Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách 
nhiệm của Ban giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có). 

Năm 2009 là năm có rất nhiều khó khăn với công ty Viconship Sai gon. Tuy doanh thu hoạt động 
tàu biển giảm mạnh nhưng ban Giám đốc công ty đã tìm mọi biện pháp thúc đẩy tối đa các hoạt 
động kinh doanh khác như kinh doanh kho bãi, bốc xếp và các hoạt động  khác bù đủ khoản lỗ 
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của hoạt động vận tải biển và kinh doanh có lãi. Đó là sự cố gắng rất lớn của ban Giám đốc công 
ty trong năm vừa qua. 

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được   
    a) Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

    Về cơ cấu tổ chức: 
    Công ty đã xây dựng được một bộ máy SXKD có hiệu quả. Các đơn vị được tổ chức theo 
hướng gọn nhẹ, tinh. Căn cứ tình hình SXKD của từng đơn vị, Công ty đã có hình thức khóan 
gọn, hoặc từng phần, nhằm nâng cao trách nhiệm và năng lực kinh doanh của các đơn vị. 

    Về công tác quản lý: 
    Công ty đã xây dựng được một hệ thống qui chế, qui định phục vụ cho công tác quản lý, trong 
đó có Qui chế quản trị Công ty. Nhờ Hệ thống qui chế, qui định này, công tác quản lý và điều 
hành SXKD của HĐQT,  Ban Giám đốc Công ty có hiệu quả, họat động của Công ty đi đúng 
pháp luật. 

    b) Các biện pháp kiểm soát: 

    Để đảm bảo họat động SXKD hiệu quả, Công ty đã tiến hành nhiều biện pháp kiểm sóat, trong 
đó biện pháp kiểm soát hàng đầu là kiểm sóat chất lượng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm 
bảo tính cạnh tranh trong tình hình hiện nay. 

    Ñeå thöïc hieän việc kiểm tra chất lượng, Coâng ty ñaõ xaây döïng moät heä thoáng quaûn lyù chaát 
löïông theo tinh thaàn cuûa ISO, trong đó bao gồm caùc qui cheá, qui trình quaûn lyù vaø nghieäp vuï. 
Moïi hoïat ñoäng dòch vuï cuûa Coâng ty ñeàu phaûi tuaân thuû heä thoáng naøy. Cuï theå Heä thoáng caùc qui 
cheá, qui trình quaûn lyù vaø nghieäp vuï goàm nhöõng qui cheá, qui trình chính: 

- Qui cheá quaûn lyù taøi chính; qui trình thanh toùan taøi chính. 
- Qui cheá quaûn lyù vaø khai thaùc taøi saûn cuûa Coâng ty (nhö kho baõi, maùy moùc, thieát bò, 

phöông tieän vaän taûi, xeáp dôõ, ….) 
- Qui trình ñaùnh giaù noäi boä 
- Höùông daãn laäp taùc nghieäp cuûa caùc ñôn vò, phoøng ban 
- Qui trình xem xeùt nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø thu thaäp, xöû lyù phaûn hoài/ khieáu naïi cuûa 

khaùch haøng 
- Höôùng daãn ñaùnh giaù hieäu quaû kinh doanh cuûa caùc phoøng ban 
- Qui trình laäp vaø luaân chuyeån boä chöùng töø thanh toùan  
- Qui trình mua haøng hoùa, vaät tö, thieát bò vaø thueâ dòch vuï beân ngoøai 
- Höùông daãn ñaùnh giaù nhaø cung caáp 
- Qui trình thanh toùan cöôùc 
- Qui trình nghieäp vuï ñaïi lyù taøu vaø caùc dòch vuï hoã trôï  
- Qui trình nghieäp vuï Forwarder 
- Qui trình quaûn lyù vaø giao nhaän Container. 
- Qui trình dòch vuï vaän taûi vaø boác xeáp. 
- Qui trình vaän haønh, baûo döôõng, söûa chöõa caùc thieát bò vaän taûi, boác xeáp. 
- Qui trình dòch vuï söûa chöõa cô khí. 

 
     Ñeå vieäc thöïc hieän caùc heä thoáng qui cheá, qui trình coù hieäu quaû, Coâng ty toå chöùc kieåm tra vaø 
ñaùnh giaù, ruùt kinh nghieäm.   
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     Vôùi bieän phaùp thöïc hieän cuï theå nhö ñaõ neâu, chaát löôïng dòch vuï cuûa Coâng ty khoâng ngöøng 
ñöôïc naâng cao, taïo uy tín lôùn cho Coâng ty vaø do vaäy, vôùi tình hình caïch tranh khoác lieät nhö 
hieän nay, Coâng ty seõ ñöùng vöõng vaø phaùt trieån khoâng ngöøng. 
 
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 
     - Tiếp tục đầu tư nâng cấp bãi, kho chứa container và hàng của Công ty tại Tân Thuận, Phú 
Thuận, Thủ Đức để khai thác có hiệu quả hơn; thuê mở rộng mặt bằng bãi để khai thác kho và 
container rỗng. 
     - Duy trì họat động kinh doanh vận tải biển để chuẩn bị cho tương lai khi tình hình kinh tế thế 
giới hồi phục.  
     - Liên doanh, liên kết, góp vốn thành lập Công ty nhằm mở rộng đối tác, mở rộng thị trường 
và qui mô họat động. 
 
IV. Báo cáo tài chính 
Công ty đã lập và công bố thông tin theo quy định đúng thời gian các báo cáo tài chính: 
Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản 
thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. 
 

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

1. Kiểm toán độc lập 
- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) 

- Ý kiến kiểm toán độc lập:  “ Theo ý kiến chúng tôi, các báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh 
trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty Cổ phần 
Container Phía nam tại thời điểm ngày 31/12/2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển 
tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực , chế độ kế toán 
việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

Không phủ nhận ý kiến trên, chúng tôi muốn lưu ý đến các điểm sau: 

Năm 2009 Công ty thực hiện điều chỉnh thời gian khấu hao của tàu từ 13 năm lên 15 năm (mức 
tối đa theo quyết định số: 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính). Việc điều 
chỉnh này làm giảm chi phí khấu hao của năm 2009 so với mức trích của năm 2008 là: 
3.555.454.740 VND (Xem thuyết minh IV.5). 

Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại của khoản vay dài hạn có gốc ngoại tệ 
cuối năm theo thông tư của Bộ Tài chính số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 đang được ghi 
nhận trên chỉ tiêu chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ vào chi phí cho các năm sau với thời 
gian tối đa không quá 5 năm với số tiền 18.792.309.896 VND (Xem thuyết minh V.15). 

Năm 2008 Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức vượt quá số lợi nhuận và lợi nhuận năm 2009 cũng 
không bù đắp được choản chi này (xem thuyết minh số V.23). 

2. Kiểm toán nội bộ 
- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Thống nhất với báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

- Các nhận xét đặc biệt:     Không có 

VI. Các công ty có liên quan 
-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty : Kông có 

-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ:  không có 
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-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : không có 

-  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: không có 

 

VII. Tổ chức và nhân sự 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty 

a) Sơ đồ tổ chức: 

b) Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty: 
    Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền hạn và nhiệm 
vụ được qui định tại Điều 14, Điều lệ Công ty.  
    Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có quyền hạn và nhiệm vụ được 
qui định tại Điều 25, Điều lệ Công ty.  
    Ban kiểm soát là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều 
hành hoạt động kinh doanh trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính nhằm bảo vệ các 
lợi ích hợp pháp cho các cổ đông. Quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của BKS được qui định tại 
Điều 36, Điều lệ Công ty. 
    Ban điều hành của Công ty gồm có một Tổng Giám đốc, ba Phó Tổng Giám đốc và một Kế 
toán trưởng. Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về tất cả các hoạt 
động kinh doanh của Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Các Phó Tổng Giám 
đốc là người trợ giúp cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động của 
Công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các hoạt động đối với các lĩnh vực được phân 
công.  

BAN KIỂM SOÁT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN ĐIỀU HÀNH 

CN 
   Hải  Phòng 

P.Tài chánh 
Kế Toán 

Ban Kế hoạch 
Tổng hợp 

P.Tổ chức 
Tiền lương 

P.Hành chánh 
Quản trị 

P.Kỹ thuật 
Vật tư   

P. 
FORWARING 

Đội Sửa 
chữa Cơ 

khí 

Đội Cơ giới 
Xếp dỡ 

hàng hoá 

Đội 
KTKB  

Thủ Đức 

Đội  
KTKB 

 Tân Thuận  

Trung tâm 
ĐT & 
XKLĐ 

P.Vận tải 
biển & 
DVHH 
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   Các đơn vị thành viên: Các đơn vị thành viên của Công ty bao gồm chi nhánh tại Hải Phòng, 
khối các đơn vị tham mưu và khối các đơn vị trực tiếp SXKD. 
 
        - Khối các đơn vị tham mưu gồm:  
              Phòng Tài chính – Kế tóan 
              Phòng Tổ chức – Tiền lương 
              Phòng Hành chính – Quản trị 
              Ban Kế hoạch – Tổng hợp 
              Phòng Kỹ Thuật – Vật Tư 
        - Khối các đơn vị trực tiếp SXKD gồm:  
              Phòng Vận tải biển và dịch vụ hàng hải: Tổ chức thực hiện kinh doanh vận tải đường 
biển, môi giới hàng hải; mua bán, thuê và cho thuê tàu biển, thực hiện các dịch vụ đại lý hàng hải 
và Quản lý, khai thác đội tàu của Công ty 
              Phòng FORWARDER: Tổ chức thực hiện các dịch vụ hàng hóa như làm thủ tục giao 
nhận hàng hóa, khai thác kho CFS, ICD; khai thuê Hải quan, môi giới vận chuyển hàng rời các 
tuyến trong nước và ngoài nước. 
              Đội khai thác kho bãi Thủ Đức: Tổ chức thực hiện kinh doanh, mua, bán, thuê và cho 
thuê kho bãi, nhà xưởng; quản lý và thực hiện dịch vụ khai thác bãi Tân Thuận, Phú Thuận và bãi 
Thủ Đức như giao nhận, lưu kho, lưu bãi, bảo quản hàng hóa và container; dịch vụ cảng thông 
quan nội địa, hàng CFS. 
              Đội Cơ giớ xếp dỡ hàng hóa: Tổ chức thực hiện dịch vụ vận tải - xếp dỡ hàng hóa, 
container. 
              Trung tâm đào tạo và xuất khẩu lao động: thực hiện dịch vụ đào tạo và xuất khẩu 
thuyền viên và lao động đi làm việc có thời hạn tại các công ty trong và ngoài nước. 
              Đội sửa chữa cơ khí: Kinh doanh mua, bán, thuê và cho thuê, phương tiện thiết bị vận 
tải, xếp dỡ và các phương tiện kỹ thuật khác; kinh doanh mua bán nhà xưởng phục vụ cho hoạt 
động sửa chữa; mua, bán, thuê và cho thuê container; tổ chức thực hiện dịch vụ sửa chữa 
container, các thiết bị, phương tiện vận tải, bốc xếp và các phương tiện kỹ thuật khác. 
     Công ty đả giải thể Chi nhánh tại Hà Nội  từ tháng 12 năm 2008 do ty không còn nhu cầu duy 
trì hoạt động của Chi nhánh (đã báo cáo UBCKNN và SGDCK TPHCM).  

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

     1) Caùp Troïng Tuaán                     
         Giôùi tính:          Nam 
         Naêm sinh:        06 / 10 / 1960 
         Soá CMND:   024470678         caáp ngaøy: 02 / 12 / 2005         taïi:  CA TP. Hoà Chí Minh 
         Nôi sinh: Tp. Haûi Phoøng – Vieät Nam  
         Quoác tòch:        Vieät Nam 
         Daân toäc:           Kinh 
         Queâ quaùn :       Vaân Haø , Vieät Yeân , Baéc Giang  
         Ñòa chæ thöôøng truù: 30 Traàn Quyù Khoaùch , Taân Ñònh , Quaän 1, Tp  Hoà Chí Minh 
         Ñieän thoaïi lieân laïc: 8290197, DÑ: 0903434885 
         Trình ñoä vaên hoùa:  10/10 
         Trình ñoä chuyeân moân: Kyõ sö kinh teá Vaän taûi bieån 
         Quaù trình coâng taùc: 
         * 1985 – 1994: Caùn boä khai thaùc taøu bieån, coâng ty Vaän taûi bieån Vieät Nam 
         * 1994 – 1995: Caùn boä Ñaïi lyù taøu bieån Cty Inlaco Saøi Goøn 
         * 12/1995 – 10/1998: Giaùm Ñoác chi nhaùnh Cty Inlaco Saøi Goøn taïi Quaûng Ninh. 
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         * 11/1998 – 4/2003: Giaùm Ñoác chi nhaùnh Cty Inlaco Saøi Goøn taïi Haûi Phoøng-Quaûng 
Ninh. 
         *  05/2003 – 10/2005: Giaùm Ñoác CtyInlaco Saøi goøn. 
         *  10/2005 – 11/2005: Phoù Giaùm Ñoác chi nhaùnh Toång Cty Haøng Haûi Vieät Nam taïi 
TP.HCM 
         * 12/2005 – nay: Chuû tòch HÑQT kieâm Toång Giaùm Ñoác Coâng ty CP Container Phía Nam 
          Chöùc vuï hieän taïi:  Chuû tòch HÑQT kieâm Toång Giaùm Ñoác Coâng ty Coå phaàn Container 
Phía Nam 
          Quyeàn lôïi vaø maâu thuaãn vôùi coâng ty: Khoâng. 
          Haønh vi vi phaïm phaùp luaät: Khoâng. 
 
     2) Nguyeãn Höõu Chieán                      
         Giôùi tính:            Nam 
         Naêm sinh:        10/10/1950 
         Soá CMND:       023339889                caáp ngaøy:   19/9/1996     taïi: CA TP. Hoà Chí Minh 
         Nôi sinh:            Thaùi Thuaàn, Thaùi Thuïy, Thaùi Bình        
         Quoác tòch:        Vieät Nam 
         Daân toäc:           Kinh 
         Queâ quaùn :         Thaùi Thuaàn, Thaùi Thuïy, Thaùi Bình          
         Ñòa chæ thöôøng truù: 79/12 Baïch Ñaèng, phöôøng 02 ,Taân Bình, Tp Hoà Chí Minh 
         Ñieän thoaïi lieân laïc: 8215026 –DÑ: 0903845512 
         Trình ñoä vaên hoùa: 10/10 
         Trình ñoä chuyeân moân: Tieán syõ  
         Quaù trình coâng taùc:  
         *   03/1967 – 08/1992: Coâng taùc taïi Boä Quoác phoøng, nghieân cöùu heä thoáng, moâ hình quaûn 
lyù. 
         *   09/1992 – nay: Coâng ty coå phaàn Container Phía Nam 
         Chöùc vuï hieän taïi: Phoù Chuû Tòch HÑQT, Phoù Toång Giaùm Ñoác Coâng ty coå phaàn Container  
Phía Nam 
          Quyeàn lôïi vaø maâu thuaãn vôùi coâng ty: Khoâng 
          Haønh vi vi phaïm phaùp luaät: Khoâng 
      3) Hoøang Ñình Quaûng                   
          Giôùi tính:            Nam 
          Naêm sinh:   19/05/1962 
          Soá CMND: 023509665                 caáp ngaøy: 18/09/1997        taïi: CA TP.Hoà Chí Minh 
          Nôi sinh:  Ñaïi Hôïp, Kieán Thuïy, Haûi Phoøng        
          Quoác tòch:        Vieät Nam 
          Daân toäc:           Kinh 
          Queâ quaùn :   Ñaïi Hôïp, Kieán Thuïy, Haûi Phoøng              
          Ñòa chæ thöôøng truù: 29/26 D2 phöôøng 25 , quaän Bình Thaïnh, Tp Hoà Chí Minh 
          Ñieän thoaïi lieân laïc: 0903725787 
          Trình ñoä vaên hoùa:  10/10 
          Trình ñoä chuyeân moân: Ñaïi hoïc Ngoaïi thöông, Cöû nhaân Anh vaên 
           Quaù trình coâng taùc:  
           * 1983 – 1992 : XNXD II Caûng Haûi Phoøng 
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           * 1993 – 2001 : Nhaân vieän cty coå phaàn Container Phía Nam, ñeán 6/ 2001 laø Phoù phoøng 
Ñaïi lyù Evergreen. 
           *  03/ 2002 – 01/ 2003 :Giaùm ñoác XN LloyTriestino. 
           *  02/2003 – nay : UÛy vieân Hoäi Ñoàng Quaûn trò Coâng ty coå phaàn Container Phía Nam 
                                   Phoù Toång Giaùm ñoác Coâng ty coå phaàn Container Phía Nam 
           Chöùc vuï hieän taïi: UÛy vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò, Phoù Toång Giaùm Ñoác Coâng ty Coå phaàn 
Container Phía Nam. 
           Quyeàn lôïi vaø maâu thuaãn vôùi coâng ty: Khoâng. 
           Haønh vi vi phaïm phaùp luaät: Khoâng. 
      4)  Nguyeãn Mạnh Cường          
           Giôùi tính:            Nam 
           Naêm sinh:           06 / 02 / 1962     
           Soá CMND:  024101770   caáp ngaøy: 04/03/2003   taïi:  CA TP Hoà Chí Minh 
           Nôi sinh :           Hải Phòng 
           Quoác tòch:         Vieät Nam        
           Daân toäc:             Kinh       
           Queâ quaùn  :       Hải Phòng 
           Ñòa chæ thöôøng truù: 160 B4 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P. 21, Bình Thaïnh, TP Hoà Chí Minh 
           Ñieän thoaïi lieân laïc : 0903734693 
           Trình ñoä vaên hoùa:  10/10                   
           Trình ñoä chuyeân moân:   Kyõ sö khai thaùc maùy taøu bieån 
           Quaù trình coâng taùc:  
           * 1984 – 1995 : Syõ quan maùy 2 - ILACO 
           * 1996 – 1998 : Chuyeân vieân ILACO 
           * 1998 – 1999 : Phoù phoøng kyõ thuaät vaät tö  ILACO   
           * 2000 -2006 :  Tröôûng phoøng kyõ thuaät vaät tö  ILACO 
           * 2006 – 04/2007:  Giaùm ñoác hoïat ñoäng, Cty TNHH WARTSILA VIET NAM 
           * 05/2007 – 12/2007: Tröôûng phoøng Quaûn lyù vaø Khai thaùc taøu bieån Viconship Saigon 
           * 01/2008 - nay: Phoù Toång Giaùm ñoác  Viconship Saigon  
           Chöùc vuï hieän taïi: Phoù Toång Giaùm ñoác  Viconship Saigon  
           Quyeàn lôïi vaø maâu thuaãn vôùi coâng ty: Khoâng. 
           Haønh vi vi phaïm phaùp luaät: Khoâng. 
  3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, kế toán trưởng:    
      Không có sự thay đổi.   
  4. Quyền lợi của Ban Giám đốc:  
       Thu nhập bình quân trước thuế (lương+thưởng) năm 2009: 
       - Tổng Giám đốc:          16.000.000 triệu đồng /tháng 
       - Phó Tổng Giám đốc:   13.000.000 triệu đồng /tháng 
  5. Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động 

       a) Số lượng CBCNV: Tổng số CBCNV: 133 ngöôøi 
       b) Về thực hiện chính sách đối với người lao động: 

       Nhận biết được tầm quan trọng của chất lượng nguồn nhân lực trong sự phát triển lâu dài và 
bền vững của Công ty, Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên 
hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình.        
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       Nhằm mục đích thu hút lao động có chất lượng cao, Công ty đã có những chính sách thỏa 
đáng đối với người lao động. 
       Tất cả lao động làm viêc tại Viconship Saigon đều được ký kết hợp đồng lao động theo quy 
định của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ các các chế độ về BHXH – BHYT - BHTN, các chế độ 
nghỉ phép, chế độ về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động theo quy định. Đối với người lao động 
trực tiếp làm việc ngoài hiện trường Công ty rất quan tâm đến công tác bảo hộ, an toàn lao động, 
cấp phát trang bị đầy đủ các vật dụng, phương tiện bảo hộ cho người lao động; tạo điều kiện cho 
người lao động tham gia các lớp huấn luyện về an toàn lao động. Công ty luôn quan tâm đến việc 
cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc 
trong môi trường thoáng mát chống ồn và chống bụi bẩn. Hàng năm, Công ty đều tổ chức khám 
sức khỏe cho người lao động một lần, và theo kết luận của bác sỹ về sức khỏe của từng lao động 
Công ty có chế độ chăm sóc, chữa bệnh cũng như bố trí công việc phù hợp. Công ty đã xây dựng 
và đăng ký với Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, 
các quy chế làm việc. Hàng năm, Công ty đều tổ chức nghỉ mát cho người lao động. Trong các 
ngày lễ trong năm như 30/4, 1/5, thương binh liệt sỹ 27/7, Quốc khánh 2/9, Trung thu, Quân đội 
nhân dân, ngày sinh nhật đều có thưởng hoặc tặng quà cho CBCNV trong Công ty. 
       Chính sách lương, thưởng: Sau khi cân đối lợi nhuận, Công ty đã trả lương cho người lao 
động một cách tương xứng. 
       Thu nhập bình quân năm 2009 của CBCNV trên  4,5 triệu đồng/người/tháng.  
       Chính sách khác: Để khuyến khích người lao động, khi có điều kiện, người lao động được 
mua cổ phần của Công ty với các điều kiện như cổ đông. 
       Đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và cổ đông là một vấn đề mà ban Lãnh đạo Công 
ty rất quan tâm và đã giải quyết hợp lý.  
 

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 
    a) Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát : 

         - Hội đồng quản trị: 

           + Cơ cấu: 
            Tổng số:     05 thành viên 
            Số thành viên trong Ban Điều hành:           03 thành viên 
            Số thành viên độc lập không điều hành:     02 thành viên 
            Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. 
           + Các thành viên HĐQT: 
              Ông Cáp  Trọng Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc    
              Ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Chủ tịch, PTGĐ 
              Ông Nguyễn Hoàng Đình Quảng, Ủy viên, PTGĐ 
              Ông Huỳnh Kim Tiến, Ủy viên 
              Ông Nguyễn Xuân Hòa, Ủy viên 

- Ban Kiểm soát: 
  + Cơ cấu 

            Tổng số:     03 thành viên 
            Số thành viên trong Ban Điều hành:           0 thành viên 
            Số thành viên độc lập không điều hành:     03 thành viên 
        + Các thành viên BKS: 
           Bà Nguyễn Thị Tiến, Trương Ban 
           Ông Nguyễn Sỹ Sênh, Ủy viên 
           Bà Võ Thị Hải Đường, Ủy viên 
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    b) Hoạt động của  HĐQT: 
        Hội đồng quản trị Họat động theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế họat động 
của HĐQT. 
        Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quí và bất thường. 
        Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực họat động của Công ty. 
    c) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban. 
    d) Hoạt động của Ban kiểm soát: 
        Ban kiểm soát họat động theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy chế hoạt động của 
BKS. 
        Ban kiểm sóat họp định kỳ hàng quí và bất thường. 
        Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty. 
    e) Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: 
        - Chỉ đạo ban Điều hành xây dựng các qui chế quản lý Công ty. 
        - Có kế họach giám sát, kiểm sóat họat động của Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý. 
        - Các thành viên HĐQT có trách nhiệm nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, tình hình họat động 
SXKD, trên cơ sở đó có những đề xuất lên HĐQT về phương hướng SXKD theo lĩnh vực mình 
được phân công phụ trách.    
    g) Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm 
soát năm 2009: 

         - Chủ tịch Hội đồng quản trị:        4.000.000 đ/tháng 

         - Thành viên Hội đồng quản trị:    3.000.000 đ/tháng/người 

         - Trưởng ban kiểm soát:                2.000.000 đ/tháng 

         - Thành viên ban kiểm soát:          1.500.000 đ/tháng/người 

    h) Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản 
trị công ty: không có. 
    i) Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT: 
              Ông Cáp  Trọng Tuấn:    
                       Cá nhân                                                 967 CP, chiếm tỷ lệ  0.01 %      
                       Đại diện vốn Nhà nước               2.761.667 CP, chiếm tỷ lệ  25 %      
              Ông Nguyễn Hữu Chiến:                        63.597 CP, chiếm tỷ lệ  0,58 % 
              Ông Nguyễn Hoàng Đình Quảng:         59.637 CP, chiếm tỷ lệ  0,54 % 
              Ông Huỳnh Kim Tiến:                             70.006CP, chiếm tỷ lệ  0,63 % 
              Ông Nguyễn Xuân Hòa:                          55.195 CP, chiếm tỷ lệ  0,50 % 
    k) Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 
điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, 
Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên. 
 
             + Ông Huỳnh Kim Tiến           Chức vụ: Thành viên HĐQT  
                Số CP trước khi giao dịch:         126.796 CP, chiếm tỷ lệ  1,15 % 
                Số CP sau giao dịch (bán):           70.006CP, chiếm tỷ lệ  0,63 % 
             + Ông Hoàng Đình Quảng       Chức vụ: Thành viên HĐQT, PTGĐ 
                Số CP trước khi giao dịch:            78.667 CP, chiếm tỷ lệ  0,71 % 
                Số CP sau giao dịch (bán):            59.637 CP, chiếm tỷ lệ  0,54 % 
             + Bà Nguyễn Thị Tiến              Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát 
                Số CP trước khi giao dịch:            10.567 CP, chiếm tỷ lệ  0,1 % 
                Số CP sau giao dịch (bán):              5.567 CP, chiếm tỷ lệ  0,05 % 
         - Giao dịch người có liên quan:  Không có 
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    l) Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng 
quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những 
người liên quan tới các đối tượng nói trên:  Không có. 
      
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: 

    2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước 
-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước: 
                                                                                        Mệnh giá CP: 10.000 VNĐ 

Stt 
Tên tổ chức đại 
diện vốn Nhà  
nước 

   Số 
ĐKSH 

Ngành 
nghề    Địa chỉ Số lượng  

cổ phần 
 Tỷ lệ 
  (%) 

1 
Tổng Công ty 
 Hàng hải  
 Việt Nam 

106000600 Hàng hải 
 Số 1 Đào 
 Duy Anh , 
 Tp. Hà Nội 

3.314.000 30,01 

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên; Địa chỉ liên lạc; 
Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty. 
                                                                                       Mệnh giá CP: 10.000 VNĐ 

Stt      Họ và tên    Số 
ĐKSH 

Ngành 
nghề    Địa chỉ Số lượng  

cổ phần 
 Tỷ lệ 
  (%) 

1 
 Ngân hàng 
 TMCP Hàng hải 
 Việt Nam 

010300842 Ngân hàng
 519Kim Mã,
 Q. Ba Đình, 
 Tp. Hà Nội 

   800.000  7,24 

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập: Không có. 

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài  
-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài 
                                                               Mệnh giá CP: 10.000 VNĐ 

        Danh mục Số lượng cổ phần   Tỷ lệ 
   (%) 

 - Cá nhân                216.400    1,96 
 - Tổ chức                150.340    1,36 
 Cộng                366.740    3,32 

 

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ 
đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá 
nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở 
hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp: Không có. 
 
 
                                                                                                    Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Nơi nhận: 
- UBCKNN    (để b/c) 
- SGDCK Tp. HCM (để b/c) 
- HĐQT, BKS 
- TCKT, TCTL 
- Lưu VT 
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                                                                                                             Cáp Trọng Tuấn  


