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TThhôônngg  đđiiệệpp  ccủủaa  CChhủủ  TTịịcchh  HHộộii  ĐĐồồnngg  QQuuảảnn  TTrrịị  
 
 
Kính thưa quý cổ đông, 
 

Năm 2010 kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 
khá với mức tăng GDP là 6,7% nhưng doanh 
nghiệp phải chịu nhiều áp lực trong môi trường 
kinh doanh đầy biến động. Đây là năm chúng ta 
phải chịu gánh nặng lạm phát hai con số; hai tỷ 
giá trong ngoài; lãi suất ngân hàng vượt trần; 
nhà nước siết chặt tín dụng nên thị trường bất 
động sản trầm lắng và đầu tư cho chế biến thủy 
sản cũng giảm, nhiều khách hàng của công ty 
gặp có khó khăn, doanh số ký hợp đồng của 
công ty sụt giảm.  

Kết thúc năm 2010, toàn nhóm công ty Searefico 
đạt tổng doanh thu 518 tỷ đồng vượt 16,29%  
so với kế hoạch kinh doanh được thông qua tại 
ĐHCĐ năm tài chính 2009, tăng 30,32%  so với 
năm trước. Mặc dù HĐQT quyết định chưa bán lô 
đất ở Đà Nẵng như dự kiến nhưng lợi nhuận 
trước thuế của công ty vẫn đạt 50,5 tỷ đồng, 
vượt 1% so với kế hoạch đặt ra tại ĐHCĐ năm 2009. Hoạt động M&E tăng trưởng tốt, doanh thu 
tăng 44,55%  so với năm trước và tỷ lệ lãi gộp tiếp tục được cải thiện. Hoạt động Lạnh công 
nghiệp và sản xuất kinh doanh Panel nay thuộc lĩnh vực hoạt động của Arico, công ty 100% vốn 
của Searefico tuy còn nhiều khó khăn do Arico là công ty mới thành lập, khấu hao tăng cao nhưng 
chúng ta vẫn duy trì được mức tăng trưởng lợi nhuận không thấp hơn năm 2009. 

Dự báo năm 2011 sẽ là một năm đầy khó khăn do khi thế giới xuất hiện nhiều thảm họa, xung đột 
và bất ổn chính trị. Nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với khủng hoảng lương thực và lạm 
phát tăng cao. Trong nước thì các điều kiện kinh tế vĩ mô chưa được cải thiện, chính sách hạn chế 
cho vay phi sản xuất của ngân hàng nhà nước làm cho thị trường bất động sản tiếp tục giảm sâu. 
Lạm phát, lãi vay và chênh lệch tỷ giá sẽ tiếp tục tác động xấu lên hoạt động của doanh nghiệp.  

Tuy nhiên với truyền thống vượt khó, trong năm 2011 chúng tôi sẽ tiếp tục tái cấu trúc lại bộ 
máy, hoàn thiện hơn nữa công tác cung cấp thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư, tăng cường tính 
minh bạch; chú trọng khai thác những cơ hội và thị trường mới, sản phẩm mới, củng cố lại sức 
mạnh cốt lõi của công ty trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tiết kiệm trong chi tiêu, quyết tâm 
phấn đấu hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2011.  

Xin cám ơn quý vị cổ đông đã quan tâm chia sẻ và gởi gắm niềm tin ở Searefico. Thách thức đang 
chờ phía trước nhưng khó khăn sẽ không làm cho CBCNV Searefico nản lòng, chúng tôi cam kết sẽ 
nỗ lực hết mình để đáp ứng được mong đợi của quý cổ đông, các đối tác và nhà đầu tư. 

Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.  

CHỦ TỊCH HĐQT 
 

 
 

NGUYỄN HỮU THỊNH 

CT HĐQT Nguyễn Hữu Thịnh 
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SSứứ  mmệệnnhh  

KKhhôônngg  nnggừừnngg  hhooàànn  tthhiiệệnn  đđểể  ccuunngg  ccấấpp  cchhoo  kkhháácchh  hhàànngg  nnhhữữnngg  ssảảnn  pphhẩẩmm  ddịịcchh  vvụụ  

nnggààyy  ccàànngg  ttốốtt  hhơơnn  
  

SSllooggaann  

LLuuôônn  đđii  ccùùnngg  ssựự  pphháátt  ttrriiểểnn  ccủủaa  bbạạnn  

Always in favour of your development 
 

GGiiáá  ttrrịị  vvăănn  hhóóaa  ccốốtt  llõõii  

SSiinncceerriittyy AAccccoouunnttaabbiilliittyy EEdduuccaattiioonn IInnnnnnoovvaattiioonn OObbjjeeccttiivvee 
 EExxcceelllleenntt RReessppeecctt FFaaiirrnneessss CCooooppeerraattiioonn   

 

SSiinncceerriittyy  --  TTrruunngg  tthhựựcc Thẳng thắn và trung thực là nền tảng trong ứng xử và thực 
hiện công việc. Tất cả những gì chúng tôi làm hàng ngày 
phải phù hợp với đạo lý, đạo đức kinh doanh và tuân thủ 
pháp luật. 

EExxcceelllleenntt  --  LLuuôônn  hhooàànn  tthhiiệệnn  

 

Sản phẩm luôn được cải tiến. Công trình sau phải tốt hơn 
công trình trước. Ngày hôm nay phải hơn hôm qua nhưng 
không bằng ngày mai. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là 
tiêu chí đánh giá kết quả công việc của chúng tôi. 

AAccccoouunnttaabbiilliittyy  --  CChhủủ  đđộộnngg  

 

Công ty mong muốn xây dựng một môi trường làm việc đề 
cao trách nhiệm cá nhân cùng với tính tự chủ, khuyến khích 
nhân viên chủ động giải quyết công việc trong phạm vi 
nhiệm vụ quyền hạn được giao. 

RReessppeecctt  --  TTôônn  ttrrọọnngg Chúng tôi tôn trọng mọi sự khác biệt về quan điểm, màu da, 
ngôn ngữ, tuổi tác, vị trí công tác và khuyến khích sự tham 
gia bình đẳng của tất cả thành viên trong công ty 

EEdduuccaattiioonn  --  HHọọcc  hhỏỏii Không ngừng học hỏi để hoàn thiện. Các cấp lãnh đạo phải 
hướng dẫn, giúp đỡ, làm rõ các yêu cầu, tiêu chuẩn công 
việc và thiết lập mục tiêu cá nhân cho mỗi nhân viên. 

FFaaiirrnneessss  --  CCôônngg  bbằằnngg  

 

Đánh giá và phát triển nhân viên một cách khách quan, 
công bằng, minh bạch. Chính sách đãi ngộ dựa trên đóng 
góp của cá nhân nhưng hài hòa với lợi ích chung của tập 
thể. Có trách nhiệm với cộng đồng và đóng góp cho xã hội. 

IInnnnnnoovvaattiioonn  --  SSáánngg  ttạạoo Ban lãnh đạo công ty cam kết xây dựng một môi trường làm 
việc khuyến khích sáng tạo, trân trọng những ý tưởng mới 
lạ, chắp cánh cho những hoài bão và ước mơ của nhân viên. 

CCooooppeerraattiioonn  --  HHợợpp  ttáácc Chúng tôi xây dựng và cổ súy cho một môi trường làm việc 
cởi mở, chân thành, tích cực, hợp tác và đoàn kết. 

OObbjjeeccttiivvee  --  CCóó  mmụụcc  ttiiêêuu Quản lý theo mục tiêu kết quả. Mục tiêu của các bộ phận 
phải phù hợp và hướng đến mục tiêu chung của Công ty. 
Lấy hiệu quả làm thước đo chính trong mọi hoạt động. 
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TTỔỔNNGG  QQUUAANN  VVỀỀ  CCÔÔNNGG  TTYY  

11..  TThhôônngg  ttiinn  cchhuunngg  

Tên Tiếng Việt  CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH 

Tên giao dịch  SEAREFICO 

Vốn điều lệ  80.200.660.000 đồng 

Trụ sở chính  62  Trần Huy Liệu, P.12, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại  (84–8) 3846 3847 

Fax  (84–8) 3846 2932 
 

Website www.searefico.com 

Email info@searefico.com 

Tên chứng khoán  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) 

Mã chứng khoán  SSRRFF  

Mệnh giá  10.000 đồng 

Số lượng cổ phiếu niêm yết 8.020.066 cổ phiếu 
 

22..  NNggàànnhh  nngghhềề  kkiinnhh  ddooaannhh  

 Tư vấn, khảo sát, thiết kế cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt các công trình lạnh 

công nghiệp, điều hòa không khí, hệ thống điện, hệ thống phòng chống cháy, thang máy, 

cấp thoát nước, cơ khí thuộc các ngành công nghiệp và dân dụng. 

 Sản xuất và gia công, chế tạo máy móc, thiết bị, vật liệu cơ điện lạnh. 

 Thầu thi công xây dựng, trang trí nội ngoại thất các công trình dân dụng và công nghiệp 

trong và ngoài nước. 

 Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh, các phương tiện vận tải.  

 Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu trực tiếp các loại vật 

tư, hàng hóa, máy móc thiết bị các công trình lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, hệ 

thống điện, phòng chống cháy, thang máy, cấp thoát nước, cơ khí thuộc ngành công 

nghiệp và dân dụng. 

 Dịch vụ lập dự án đầu tư, quản lý đầu tư. 

 Kinh doanh bất động sản. 
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33..  CCáácc  ccôônngg  ttyy  TThhàànnhh  vviiêênn  

Công ty TNHH 1 Thành viên Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (ARICO) có vốn điều lệ 70 tỷ đồng 

có trụ sở và nhà máy tại lô 25 – 27, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. 

HCM. ARICO được thành lập với 100% vốn của SEAREFICO và chính thức đi vào hoạt động 

từ ngày 1/1/2010. Ngành nghề kinh doanh của ARICO hiện nay bao gồm các hoạt động của 

khối Lạnh công nghiệp và nhà máy Panel. 

 

 
 

Công Ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (ARICO) 
 

Nhà máy Panel hiện nay là đơn vị trực thuộc công ty ARICO. 

 

Công ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng (SEAREE) là một đơn vị thành viên hạch toán phụ 

thuộc của SEAREFICO. Ngành nghề kinh doanh của SEAREE tương tự như SEAREFICO. Địa 

bàn hoạt động của SEAREE bao gồm các tỉnh miền Trung và phía Bắc. 

 

 
   
    Công Ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng (SEAREE)                     Nhà máy Panel 
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44..  HHộộii  đđồồnngg  qquuảảnn  ttrrịị  

 

Ông NGUYỄN HỮU THỊNH 

Sinh năm 1958, Chủ tịch Hội đồng quản trị – đồng thời 
là cổ đông sáng lập của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh từ 
năm 1999. Ông tốt nghiệp trường Đại Học Bách Khoa 
Đà Nẵng năm 1981. Cả cuộc đời và sự nghiệp Ông gắn 
liền với sự phát triển của Searee và Searefico.  Ông 
Thịnh có 30 năm kinh nghiệm trong ngành cơ điện lạnh 
và kinh qua nhiều vị trí quản lý và lãnh đạo công ty từ 
năm 1990 đến nay. Ông có quan hệ rộng với các đối 
tác trong ngoài ngành và được sự tin cậy của khách 
hàng cũng như CBCNV trong công ty. 

Sinh năm 1958, Thành viên Hội Đồng Quản Trị – đồng thời 
là cổ đông sáng lập của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh từ năm 
1999. Bà đã gắn bó với Công ty từ năm 1987 qua nhiều vị 
trí quản lý và lãnh đạo của Searee và Searefico trong lĩnh 
vực kế toán tài chính. Hiện nay bà phụ trách tiểu ban kiểm 
soát của HĐQT.  

Bà Diệu có bằng Thạc sỹ về Tài chính từ năm 2002. 

 

 

 

 

 

 

Bà HỒ THỊ HOÀNG DIỆU 

 

 

 

 

 

 

Ông LÊ TẤN PHƯỚC 

Sinh năm 1965, Thành viên Hội đồng quản trị – đồng 
thời là cổ đông sáng lập của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh 
từ năm 1999. Ông tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa và gia 
nhập vào đội ngũ CBCNV của Công ty từ năm 1987 đến 
nay. 

Ông Phước đã trải qua nhiều vị trí quản lý và lãnh đạo của 
Searee và Searefico trong lĩnh vực kỹ thuật và kinh doanh 
và hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty. 

Sinh năm 1969, Thành viên Hội Đồng Quản Trị. Ông Việt 
hiện là Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích đầu tư của Công 
ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt. 

Ông Việt tốt nghiệp Cử nhân Chế biến thực phẩm của Viện 
Công Nghệ Odessa, có bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh 
của trường Đại học Sydney và đã từng giảng dạy tại khoa 
Kinh tế, Đại học Quốc gia Tp HCM. 

 

 

 

 

 

 

Ông CUNG TRẦN VIỆT 

 

 

 

 

 

 

Ông PHẠM ANH TÚ 

Sinh năm 1974, Thành viên Hội Đồng Quản Trị. Ông Tú 
hiện là Giám đốc tài chính của Công ty Cổ phần Quản lý 
Quỹ đầu tư chứng Khoán Bản Việt từ năm 2007. Trước 
đó, ông cũng đã giữ nhiều chức vụ khác nhau như 
Giám đốc phát triển kinh doanh, Giám đốc quan hệ 
khách hàng của Citibank và HSBC. Ông Tú tốt nghiệp 
Cử nhân khoa Tài chính doanh nghiệp trường Đại học 
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 
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55..  BBaann  KKiiểểmm  SSooáátt  

Sinh năm 1960, Trưởng Ban Kiểm Soát của công ty 
nhiệm kỳ 2009 - 2013. Ông Hưng đã từng phục vụ 
trong công ty Searefico từ năm 1994 đến 2006 và 
hiện nay là Phó giám đốc Công ty giáo dục đào tạo 
Đại Thế Giới. Ông Hưng tốt nghiệp Kỹ sư Cơ khí và có 
bằng Cử nhân về Tài chính.  

 

Ông PHẠM VIẾT HƯNG 

 

Ông TRẦN HỮU HIỆP 

Sinh năm 1979, Thành viên Ban kiểm soát của Công 
ty. Ông Hiệp tốt nghiệp Cử nhân Tài chính năm 2001 
và kinh qua nhiều vị trí công việc trong lĩnh vực kế 
toán và đầu tư tài chính. Hiện nay ông Hiệp là Phó 
phòng Tài chính Kế toán của Công ty Nguyễn Kim 
Holdings. 

Sinh năm 1979, Thành viên Ban kiểm soát của Công 
ty. Ông Việt tốt nghiệp Cử nhân kế toán. Ông Việt 
làm việc cho công ty Savico từ năm 2002 – 2009 và 
hiện đang công tác tại Ngân Hàng An Bình. 

 

Ông MAI HỒNG VIỆT 
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66..  BBaann  đđiiềềuu  hhàànnhh  

 

Ông LÊ TẤN PHƯỚC - Tổng Giám Đốc  
Sinh ngày: 29/8/1965 tại Đà Nẵng  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt và máy lạnh  
 Quá trình công tác:  

Năm 1987 - 1991 
Kỹ sư Xưởng cơ điện, kiêm phụ trách Khối vận hành kho lạnh của 
Seaprodex Đà nẵng. 
Năm 1990 – 1993  
Kỹ sư trưởng, Phó Phòng Vật tư Kỹ thuật và Trưởng Phòng Kỹ thuật – 
Xí nghiệp Cơ điện lạnh Đà Nẵng (SEAREE). 
Năm 1993 – 1996 
Phó Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kỹ thuật, Phụ trách Bộ phận phía 
Nam của SEAREE, Giám đốc dự án Horizon Hà Nội. 
Năm 1996 – 1999 
Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty Kỹ nghệ Lạnh  
Năm 1999 – 2005 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh – thị trường, Công ty Cổ 
phần Kỹ nghệ Lạnh  
Năm 2005 – nay 
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh 

 
Ông NGUYỄN QUANG CHƠN – Phó Tổng Giám Đốc  
Sinh ngày: 01/01/1957 tại Quảng Nam  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện  

 

Quá trình công tác: 
Năm 1980 – 1988 
Kỹ sư Phòng Kỹ thuật Cảng Đà Nẵng 
Năm 1988 – 1999 
Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện lạnh Đà Nẵng (SEAREE) kiêm phụ 
trách BP Phía Bắc.  
Năm 1999 – nay  
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh kiêm Giám đốc Công ty 
Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng (SEAREE) 

Ông LÊ CẢNH DOÀN - Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu  
Sinh ngày: 15/03/1962 tại Quảng Trị  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện  
 Quá trình công tác: 

Năm 1985 – 1991 
Giảng viên Khoa Điện, Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 
Năm 1991 – 1999 
Kỹ sư Thiết kế, Phó phòng Kỹ thuật và Trưởng phòng Kỹ thuật – XN 
Cơ điện lạnh Seaprodex – Đà Nẵng (SEAREE) 
Năm 1999 – 2002 
Trưởng Phòng Kỹ thuật và Trưởng Phòng Nghiên cứu và Phát triển - 
Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh. 
Năm 2002 – 2005 
Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kỹ thuật và sản xuất, Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh. 
Năm 2005 - 2009 
Giám đốc điều hành Khối Lạnh công nghiệp – Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh. 
Năm 2010 – nay 
Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu   
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Ông MAI CHÁNH THÀNH - Giám Đốc điều hành Khối M&E 
Sinh ngày: 22/09/1973 tại Đà Nẵng  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt và máy lạnh 

 

Quá trình công tác: 
Năm 1995 – 1997 
Kỹ sư thiết kế, Phòng Kỹ thuật XN Cơ điện lạnh Đà Nẵng 
Năm 1998 – 2002 
Kỹ sư dự án, Phòng Thị trường Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh 
Năm 2002 – 2005 
Phó Phòng Thị trường, Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh 
Năm 2005 – 2006 
Giám đốc dự án, Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh 
Năm 2006 – nay 
Giám đốc điều hành Khối M&E – Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh  

Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG – Kế toán trưởng 
Sinh ngày: 15/11/1973 tại Quảng Bình 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Kế toán Tài chính 
 

 

Quá trình công tác:  
Năm 1995 – 2003 
Kế toán viên Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng 
Năm 2003 – 2004 
Kế toán tổng hợp Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh 
Năm 2004 – 2009 
Phó Phòng kế toán Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh 
Năm 2010  – nay 
Kế toán trưởng – Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh 
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77..  QQuuáá  ttrrììnnhh  pphháátt  ttrriiểểnn  vvàà  nnhhữữnngg  ssựự  kkiiệệnn  qquuaann  ttrrọọnngg  

7.1 LLịịcchh  ssửử  hhììnnhh  tthhàànnhh  vvàà  pphháátt  ttrriiểểnn

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh tiền thân 
là Xưởng cơ khí Phú Lâm được thành lập ngày 
18/11/1977 theo quyết định số 1501/QĐ-UB 
của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
chuyên sản xuất nước đá, thiết bị và dụng cụ 
chế biến thủy sản xuất khẩu. 

Ngày 30/8/1988 Xí nghiệp Cơ Điện Lạnh 
Đà Nẵng được thành lập là đơn vị thành viên 
của Công ty XNK Thủy sản Miền Trung, hoạt 
động trong lĩnh vực lạnh công nghiệp và cơ 
điện công trình.  

Ngày 01/04/1993, Công ty Kỹ Nghệ Lạnh 
(SEAREFICO) được thành lập theo Quyết định 
số 95/TS/QĐTC là doanh nghiệp nhà nước loại 
1 trực thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu 
Thủy sản Việt Nam (Seaprodex Vietnam). 

Tháng 11/1996 Bộ thủy sản ra quyết 

định sáp nhập Xí nghiệp Cơ Điện Lạnh Đà 
Nẵng (SEAREE) vào Công ty Kỹ Nghệ Lạnh 
trực thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. 

Năm 1999, Công ty Kỹ Nghệ Lạnh được 
cổ phần hóa với vốn điều lệ 12 tỷ đồng và đổi 
tên thành Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh, tên 
giao dịch là SEAREFICO. 

Ngày 21/10/2009, 8.020.066 cổ phiếu 
của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh chính thức 
được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), 
mã chứng khoán là SRF. 

Ngày 1/1/2010 công ty TNHH MTV Kỹ 
Nghệ Lạnh Á Châu (ARICO) đã chính thức đi 
vào hoạt động, đây là công ty con có 100% 
vốn của SEARFICO. 

7.2 QQuuáá  ttrrììnnhh  ttăănngg  vvốốnn  

Tháng 2/2007, Công ty phát hành cổ 
phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 
1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 
01 cổ phiếu mới), nâng vốn thực góp từ 
12.000.000.000 đồng lên 23.978.500.000 
đồng. Đây là lần tăng vốn đầu tiên của 
SEAREFICO kể từ khi cổ phần hóa năm 1999 
với vốn ban đầu 12.000.000.000 đồng. 

Tháng 11/2007, Công ty phát hành thêm 
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến 
lược và phát hành ra công chúng thông qua 
bán đấu giá, tăng vốn thực góp từ 
23.978.500.000 đồng lên 46.368.240.000 đồng. 

Tháng 5/2008, Công ty phát hành cổ 
phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 
10:7,3 – nâng vốn điều lệ từ 46.368.240.000 
đồng lên 80.200.660.000 đồng. 

Vốn điều lệ của Công ty hiện tại nay là 
80.200.660.000 đồng theo Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 0301825452 thay đổi 
lần thứ 7 ngày 04/11/2010 của Sở Kế hoạch 
Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ 
của Công ty không thay đổi trong năm 2010. 

Giá trị sổ sách (Book Value) của công ty 
tính đến 31/12/2010 là 42.132 đồng, tăng 8% 
so với năm 2009.

7.3 TTììnnhh  hhììnnhh  hhooạạtt  đđộộnngg  

Từ năm 2000 đến nay, SEAREFICO luôn 
giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành Cơ Điện 
Công Trình qua việc trúng thầu và thi công 
hàng loạt các công trình trọng điểm trên khắp 
cả nước với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Công ty 
được các chủ đầu tư trong ngoài nước biết 
đến như một trong hai nhà thầu Việt Nam có 
đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện các công 
trình có quy mô lớn, các dự án được thiết kế, 
thi công theo các chuẩn mực quốc tế. Tên tuổi 
Searefico/Searee gắn với các công trình chất 
lượng cao, giúp cho sản phẩm của dự án được 
tiêu thụ tốt hơn. 

Trong lĩnh vực lạnh công nghiệp, 
Searefico/Arico cũng là đơn vị dẫn đầu trong 
cả nước. Khách hàng của Công ty là các doanh 
nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu; nhà máy 
chế biến nông sản và thực phẩm; các doanh 
nghiệp trong ngành sữa, rượu bia, nước giải 
khát; ngành dược phẩm và y tế. Nhờ liên tục 
đột phá trong lĩnh vực công nghệ cao, công ty 
đã cho ra đời những sản phẩm mới như băng 
chuyền cấp đông nhanh liên tục IQF siêu tốc 
tấm phẳng, IQF siêu tốc lưới, IQF xoắn, IQF 
tầng sôi cấp đông rau quả, máy làm đá vảy tự 
động, dây chuyền tẩm bột và chiên, hệ thống 
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kiểm soát vận hành nhà máy FMS (SCADA). 

Nhà máy panel cách nhiệt Polyurethane 
của Công ty sử dụng công nghệ sạch (CFC 
free) theo công nghệ của châu Âu và là nhà 
máy hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Sản 
phẩm Panel dùng làm kho lạnh, vách ngăn 
cách nhiệt cách âm và phòng sạch (clean 
room) trong cách ngành công nghiệp chế biến, 
điện tử, dược phẩm và y tế. 

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh cũng tự 
hào là đơn vị đầu tiên trong ngành cơ điện 
lạnh đạt chứng chỉ ISO 9001 do tổ chức BVC 
Vương quốc Anh chứng nhận và luôn duy trì 
liên tục chứng nhận này trong 10 năm qua. 
Năm 2010 công ty đã hệ thống quản lý chất 
lượng lên phiên bản mới ISO 9001: 2008 và 
cũng hoàn tất giấy chứng nhận ISO cho công 
ty thành viên kỹ nghệ lạnh Á Châu (ARICO) 

Công ty đã vinh dự được nhà nước trao 
tặng huân chương lao động hạng hai, hạng ba 
và các bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

cho các cá nhân, tập thể và huy chương vì sự 
nghiệp phát triển của các Bộ, Ngành. Sản 
phẩm của công ty cũng được trao các giải 
thưởng chất lượng như: Cúp vàng thương hiệu 
Việt, huy chương vàng của các hội chợ quốc tế 
hàng công nghiệp. 

Công ty cũng tham gia và đóng góp tích 
cực cho các hiệp hội ngành nghề như:  

 Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP) 

 Hiệp hội kho lạnh quốc tế IARW 
(International Association of Refrigerated 
Warehouse) 

 Hiệp hội kỹ sư lạnh, điều hòa không khí 
và sưởi ấm Hoa kỳ (ASHRAE) 

 Hội lạnh quốc tế IIR (International 
Institute of Refrigeration) 

 Hội doanh nghiệp trẻ YBA (Youth 
Business Association) 

 Hội các nhà quản trị doanh nghiệp VACD
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Hoạt động cơ điện công trình (M&E) 

Tính đến 31/3/2011, Công ty đã trúng thầu thi 
công nhiều dự án lớn như: Banyan Tree Resort 
giá trị hợp đồng 16,15 triệu USD, dự án Azura 
Luxury Apartment giá trị 4,37 triệu USD, 
Diamond Island giá trị 6,6 triệu USD. Giá trị 
hợp đồng chưa thực hiện chuyển sang các 
năm sau khoảng 880 tỷ đồng. Searefico tự hào 
được tiếp tục ghi tên trong các dự án lớn nhất, 
sang trọng nhất và đắt tiền nhất tại Việt Nam.  

Doanh thu thực hiện của hoạt động M&E trong 
năm 2010 là 342 tỷ đồng tăng 44% so với 
năm 2009, chiếm tỷ lệ 66% trong tổng doanh 
thu của Công ty. Khó khăn lớn nhất là hầu hết 
các chủ đầu tư đều muốn giao thầu bằng 
VNĐ, trong khi công ty chỉ chấp nhận ký hợp 
đồng bằng USD hoặc nếu ký bằng VNĐ thì 
phải kèm các điều kiện để giảm bớt rủi ro cho 
nhà thầu như tăng tỷ lệ ứng trước, bù chênh 
lệch tỷ giá khi vượt quá mức quy định. Vượt 
qua những khó khăn nói trên, nhờ quản lý 
chặt chẽ đơn giá, khối lượng thực hiện và theo 
dõi thu hồi công nợ hàng tháng nên hoạt động 
M&E trong năm qua vẫn có dòng tiền tốt trong 
điều kiện lãi vay, lạm phát và chênh lệch tỷ giá 
tăng cao. 

Thị trường bất động sản tại Việt Nam đã khá 
hoàn thiện với nhiều dự án từ quy mô nhỏ đến 
rất lớn, nhiều công năng, loại hình và dịch vụ 
đa dạng. Đồng thời, thị trường này cũng đang 
phân hóa mạnh mẽ thành nhiều phân khúc 
khác nhau, có tính riêng biệt và chuyên môn 
hóa cao, thu hút sự tham gia của nhiều chủ 
đầu tư, công ty tư vấn thiết kế, nhà thầu và 
nhà cung cấp nước ngoài. Nhu cầu, thị hiếu và 

thói quen sinh hoạt của người dân cũng dần 
thay đổi giúp thúc đẩy thị trường căn hộ và 
các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch và vui chơi 
giải trí kết hợp với hội nghị cao cấp. Nhiều xu 
hướng thiết kế xanh hơn, sạch hơn và tiết 
kiệm năng lượng hơn theo các tiêu chuẩn 
LEED, LOTUS… đang mở ra cơ hội mới cho 
ngành M&E. Ngoài ra, từ ngày 1/1/2011 Luật 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã 
có hiệu lực thi hành và đây là yếu tố pháp lý 
chi phối các hoạt động thiết kế, thi công, bảo 
trì và quản lý sử dụng công trình xây dựng. 
Với lợi thế trong ngành M&E, Công ty sẽ tiếp 
tục tập trung vào phân khúc cao cấp, các dự 
án vừa và lớn kể cả một số nhà máy công 
nghiệp đặc thù. Công ty cũng sẽ tập trung vào 
lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, thiết kế và áp 
dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; 
thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo để tìm chỗ 
đứng mới trong phân khúc này. 

Trong năm 2011 công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện 
cơ cấu tổ chức theo hướng tách hoạt động 
M&E thành đơn vị hạch toán phụ thuộc, tìm 
kiếm các đối tác chiến lược để nâng tầm hoạt 
động, mở rộng thị trường. Hiện nay Công ty 
đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý đặc 
biệt là quản lý dự án và khâu thiết kế triển 
khai. Trong năm Công ty đã đầu tư hàng tỷ 
đồng để mua phần mềm thiết kế Revit MEP 
theo bản quyền chính thức của AutoDesk và 
phần mềm quản lý dự án Naviswork với mục 
tiêu nâng cấp chất lượng thiết kế thi công 
trong môi trường chuyên nghiệp hóa. 
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CCÁÁCC  CCÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH  SSEEAARREEFFIICCOO  ĐĐAANNGG  TTHHỰỰCC  HHIIỆỆNN  
 

Cung cấp thiết bị và lắp đặt trọn gói hệ thống M&E:  

 

DIAMON ISLAND – Bình Trưng Tây Q.2 

 Hệ thống tủ trung thế 
 Hệ thống máy biến áp 
 Máy thống máy phát điện 
 Hệ thống điện cấp nguồn & chiếu sáng 
 Hệ thống chống sét & kết nối với HT nối đất 
 Hệ thống camera quan sát CCTV 
 Hệ thống telephone và data 
 Hệ thống âm thanh công cộng 
 Hệ thống kiểm soát cửa 
 Mạng cáp truyền hình MATV 
 Hệ thống báo cháy & liên lạc khẩn cấp 
 Hệ thống chữa  cháy tự động 

 

 
 

 Hệ thống điều hoà không khí và thông gió 
 Hệ thống điện & chiếu sáng 
 Hệ thống chống sét & kết nối với HT nối đất 
 Hệ thống camera quan sát CCTV 
 Hệ thống âm thanh công cộng 
 Hệ thống kiểm soát cửa  

 
 

 

 
 

BANYAN TREE RESORT - Thừa Thiên Huế 

 
 Hệ thống điện động lực & chiếu sang 

 Hệ thống cấp thoát nước  

 
BEST WESTERN NHA TRANG PLAZA, 
Nha Trang, Khánh Hoà 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

THE SUN VILLAS DANANG 

 
 Hệ thống điện động lực & chiếu sáng 

 Hệ thống cấp thoát nước  
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Hoạt động Lạnh công nghiệp 
 

Doanh thu thực hiện của hoạt động 

Lạnh công nghiệp và Panel trong năm 2010 

của toàn nhóm công ty là 176,5 tỷ  tăng 9,5%  

so với năm 2009, chiếm tỷ lệ 34% trong tổng 

doanh thu của toàn nhóm Công ty. Lợi nhuận 

trước thuế của công ty Arico chỉ đạt 96,89% 

so với kế hoạch đã đề ra tuy nhiên đây là một 

nỗ lực rất lớn của CBCNV công ty. Lý do chính 

là do dự án mới đầu tư, công ty mới thành lập, 

chi phí khấu hao tăng cao trong khi doanh thu 

chưa tăng kịp. 

Khó khăn lớn nhất của hoạt động Lạnh 
công nghiệp và Panel trong năm 2010 là phải 
vừa di dời hoạt động sang khu công nghiệp; 
xây dựng và tổ chức lại quy trình sản xuất kinh 
doanh trong khi phải bảo đảm hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Trong năm Arico đã nhận 
được chứng chỉ ISO 9001: 2008 trong khuôn 
khổ hệ thống quản lý chất lượng của công ty 
mẹ, giúp công tác quản lý được nhất quán, 
xuyên suốt và tiết kiệm chi phí. Nhà máy Arico 
cũng đã hoàn thành các thủ tục bảo vệ môi 
trường, PCCC, xin được giấp phép chế tạo 
thiết bị áp lực, xây dựng trang web mới, in ấn 
catalogue và tài liệu quảng cáo. Do nhà máy 
mới đặt tại khu công nghiệp, đi lại khá xa và 
thiếu an toàn nên việc thu hút nguồn nhân sự 
gặp nhiều khó khăn. Bước đầu công ty đã xây 
dựng được đội ngũ làm việc gắn kết, biết chia 
sẻ và hợp tác, tuy nhiều vị trí vẫn còn phải 

kiêm nhiệm. Cán bộ kinh doanh cũng công ty 
cũng phải nỗ lực trong công tác tiếp thị để ký 
kết các hợp đồng mới và giải quyết khối lượng 
công việc cũng như công nợ tồn đọng của các 
hợp đồng cũ.  

Tính đến 31/3/2011, doanh số ký hợp 
đồng của toàn công ty trong lĩnh vực Lạnh 
công nghiệp và Panel đạt 214 tỷ đồng, giá trị 
hợp đồng chuyển thực hiện trong những năm 
sau hơn 130 tỷ đồng. Các hợp đồng có giá trị 
trên 10 tỷ đồng công ty ký được trong năm là 
dự án Cổ Lịch (Công ty NSTP Tiền Giang) có 
giá trị trên 60 tỷ đồng và dự án của Cty Cửu 
Long Seapro, Cty Tân Phong Phú, Cty Hoa 
Sen, Cty Út Xi mỗi hợp đồng giá trị từ 15 – 20 
tỷ đồng. Trong năm 2011, công ty sẽ tiếp tục 
hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất tại 
nhà máy mới, nâng cao chất lượng sản phẩm 
và nghiên cứu đưa ra thị trường những sản 
phẩm mới có giá trị gia tăng cao hơn.  

Ngoài các khách hàng truyền thống 
trong ngành chế biến thủy sản và thực phẩm, 
ngành sữa và rượu bia nước giải khát; Các lĩnh 
vực tiềm năng khác cho hoạt động Lạnh công 
nghiệp và Panel là khai thác và chế biến sau 
thu hoạch, hóa dầu, trang thiết bị y tế và dược 
phẩm, thiết bị dùng trong ngành bánh kẹo, 
thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo. Đây là các 
lĩnh vực mà công ty đang ưu tiên tìm kiếm đối 
tác để đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị 
trường và phát huy năng lực sản xuất hiện có. 

 

    



 Báo cáo thường niên năm tài chính 2010   

  Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh SEAREFICO          Trang 16/30 

62 Trần Huy Liệu, P.12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM – ĐT: 08.3846 3847 – Fax: 08. 3846 2932  

 Luôn đi cùng sự phát triển của bạn 

 



 Báo cáo thường niên năm tài chính 2010   

  Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh SEAREFICO          Trang 17/30 

62 Trần Huy Liệu, P.12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM – ĐT: 08.3846 3847 – Fax: 08. 3846 2932  

 Luôn đi cùng sự phát triển của bạn 

Các nhà cung cấp 

 

 

Khách hàng của công ty 

 

Các hiệp hội, tổ chức liên kết 
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Các huy chương, bằng khen và giấy chứng nhận 
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BBÁÁOO  CCÁÁOO  CCỦỦAA  HHĐĐQQTT  
11..  TTổổnngg  qquuaann  

Kế hoạch 2010 được Công ty xây dựng trình 

ĐHCĐ trong tình hình thị trường diễn biến 

phức tạp với bối cảnh nền kinh tế thế giới và 

trong nước còn nhiều khó khăn sau khủng 

hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu 

nên kế hoạch đặt ra khá thận trọng. Thực tế 

chúng ta đã phải đối mặt với một thị trường 

tiền tệ hai tỷ giá trong ngoài và chỉ trong vòng 

12 tháng NHNN đã phải hai lần điều chỉnh 

giảm giá đồng nội tệ tổng cộng gần 15% 

khiến các hợp đồng ký bằng VNĐ của công ty 

không thể tránh khỏi thiệt hại. Giá cả vật tư 

đầu vào tăng cao do lạm phát vượt ngưỡng dự 

báo làm tăng giá thành trong khi giá bán 

không thay đổi. Lãi suất leo thang, lãi vay vượt 

ngưỡng 20% khiến một số chủ đầu tư đứng 

trước nguy cơ phá sản hoặc mất khả năng 

thanh toán trong ngắn hạn. Kết thúc năm 

2010, với những nỗ lực vượt bậc, toàn nhóm 

công ty vẫn bảo toàn vốn và hoàn thành vượt 

mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm 

doanh số ký hợp đồng và khối lượng chuyển 

giao cho các năm sau. 

22..  TTììnnhh  hhììnnhh  tthhựựcc  hhiiệệnn  ssoo  vvớớii  kkếế  hhooạạcchh  

22..11  VVềề  ddooaannhh  tthhuu,,  llợợii  nnhhuuậậnn  

STT Chỉ tiêu  KH 2010 (tỷ đồng)   TH 2010 (tỷ đồng) 
 Tỷ lệ % 

HTKH  

1 Doanh thu thực hiện                    446.00              518.63  116.29% 

2 Lợi nhuận trước thuế                     50.00                50.49  100.99% 

. Cổ tức 25.0% 40.0% (*) 160.00% 

(*) Cổ tức đã chi trong năm là 10%, dự kiến chi thêm 30% (chờ phê duyệt của Đại hội đồng 
cổ đông năm tài chính 2010 ) 

22..22  KKếếtt  qquuảả  tthhựựcc  hhiiệệnn  mmộộtt  ssốố  nnộộii  dduunngg  kkhháácc  tthheeoo  NNgghhịị  qquuyyếếtt  ĐĐHHCCĐĐ  tthhưườờnngg  nniiêênn  
nnăămm  ttààii  cchhíínnhh  22000099  

Dự án 127 An Dương Vương: Công ty đã 
tiến hành đàm phán bước đầu với một số đối 
tác, xem xét các bản đề xuất do đối tác thực 
hiện. Công ty cũng đã thuê tư vấn CBRE thẩm 
định dự án khả thi trình HĐQT theo hướng 
phát triển một trung tâm thương mại và chung 
cư cấp trung bình phù hợp với quy hoạch 
chung của thành phố. Hiện nay đang tiếp tục 
đàm phán về phương án liên doanh và điều 
kiện hợp đồng liên doanh. Nếu dự án được 
triển khai trong năm 2011 thì đến cuối năm 
2013 sẽ ra được sản phẩm, đón đầu một chu 
kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động 
sản. 

Về việc bán lô đất tại Đà nẵng: Do thị 
trường bất động sản trong năm 2010 bị đóng 
băng, mặc dầu Công ty đã cho đăng tải trên 
các báo và thông qua nhiều Công ty môi giới 
BĐS nhưng vẫn không bán được với giá đã 

thông qua đại hội. Do đó trong kết quả hoạt 
động 2010 không có phần lợi nhuận dự kiến từ 
việc bán lô đất này là 23 tỷ như KH đã trình 
ĐHCĐ 2009. Hy vọng trong năm 2011 chúng 
ta sẽ bán được với giá tốt hơn. 

Cổ tức: Theo kế hoạch được thông qua 
tại ĐHCĐ năm tài chính 2009, năm 2010 công 
ty dự kiến chi cổ tức 25%. Trong năm 2010 đã 
chốt danh sách và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 là 
10%. HĐQT sẽ trình Đại hội Đồng Cổ đông 
phê duyệt mức chi cổ tức năm 2010 trong một 
tờ trình riêng với mức dự kiến là 40%. 

Chương trình bán cổ phiếu ưu đãi: Tổng 
giám đốc đã trình HĐQT phê duyệt quy chế và 
danh sách CBCNV được mua cổ phiếu ưu đãi. 
Căn cứ ý kiến phản hồi của HĐQT công ty điều 
chỉnh và sẽ trình HĐQT phê duyệt chính thức 
để thực hiện, dự kiến thực hiện xong trong năm 
2011. 
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Chương trình ESOP: Trong năm 2010 do 
TTCK đang sụt giảm và trong năm công ty có 
mua cổ phiếu quỹ nên chưa thể thực hiện. Công 
ty sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai 
trong 3 năm 2011 – 2013, sau khi đã bán cổ 
phiếu ưu đãi cho CBCNV. 

Trong năm 2010 do chưa thuận lợi nên việc 
thành lập Công ty Cổ phần Searee chưa được 
triển khai.  Công ty sẽ tiếp tục các bước cần thiết 
để chuẩn bị cho sự ra đời của các công ty con 
khác được thành lập trên cơ sở hoạt động của 
Searee (Đà Nẵng) và Khối M&E (TPHCM). 

 

33..  NNhhữữnngg  tthhaayy  đđổổii  cchhủủ  yyếếuu  ttrroonngg  nnăămm  

33..11  CCáácc  qquuỹỹ  vvàà  llợợii  nnhhuuậậnn  cchhưưaa  pphhâânn  pphhốốii    

STT Các quỹ 
 Số dư 

31/12/2009  
 Số dư  

31/12/2010  

1 Quỹ đầu tư  phát triển 9,356,640,464 12,222,929,030 

2 Quỹ dự phòng tài chính 2,745,690,701 4,676,745,846 

3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,584,724,959 1,176,322,449 

4 LNST chưa phân phối 32,120,321,943 41,996,315,556 

 
Trong năm 2010, công ty thực hiện phân phối lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2009 theo nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2009 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

như sau: 

 Quỹ dự phòng tài chính (5%): 1.931.055.145 đồng 

 Quỹ đầu tư phát triển:   2.866.288.566 đồng 

 Quỹ khen thưởng (5%):  1.931.055.145đồng 

 Quỹ phúc lợi (3%):   1.158.633.087 đồng  

 Chi cổ tức (40%/mệnh giá):  31.800.164.000 đồng 

 Lợi nhuận chưa phân phối:  0.00 đồng  

3.2 Cổ phiếu quỹ 

Tính đến ngày 31/12/2010, chi tiết cổ phiếu quỷ của cty như sau: 
- Tổng số Cổ phiếu quỹ:  707.140 Cp, chiếm 8,82%/ vốn điều lệ 

- Giá mua bình quân:  27.882đ/cổ phiếu 

33..33  CCáácc  kkhhooảảnn  đđầầuu  ttưư  ttrroonngg  nnăămm

Năm 2010, dự án Arico thực hiện 

hoàn thành toàn bộ các hạng mục XDCB. 

Riêng phần đầu tư mua sắm thiết bị, do thị 

trường có nhiều biến động không thuận lợi, 

HĐQT đã quyết định cắt giảm hoặc giản tiến 

độ một số hạng mục. Giá trị đầu tư đã thực 

hiện tính đến 31/12/2010 là 124.3 tỷ. Các 

hạng mục còn lại đang chờ HĐQT phê 

duyệt chuyển sang KH 2011-2012 là 30.7 tỷ. 

Công ty cũng đã ký hợp đồng với công ty A&C 
để thực hiện việc kiểm toán XDCB dự án Arico 
và đã hoàn thành ngày 8/42011 (Có báo cáo 
riêng, quý vị cổ đông có thể tham khảo trên 
Website của Công Ty) 

Công ty đã đầu tư mua liecense các phần 
mềm thiết Revit MEP, phần mềm quản lý dự 
án Naviswork của hãng Autodesk cho công ty 
mẹ và công ty thành viên ARICO với tổng giá 
trị gần 1 tỷ đồng. 
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33..44  SSảảnn  pphhẩẩmm  mmớớii  

Công ty xác định phải luôn đi trước các đối thủ 
cạnh tranh một bước trong việc nghiên cứu 
phát triển sản phẩm mới và lựa chọn áp dụng 
các công nghệ tiên tiến nhất. Trong năm công 
ty đã nghiên cứu đưa ra thị trường thiết bị cấp 
đông nhanh IQF đời mới dựa trên nền tảng 
công nghệ LVS (Low Volume System). LVS là 
một hướng đi mới trong kỹ thuật cấp đông 
giúp tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu suất của 
thiết bị và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Công ty cũng hợp tác, liên doanh liên kết với 
đối tác nước ngoài để rút ngắn quá trình phát 
triển sản phẩm và mở rộng thị phần, hướng 

đến xuất khẩu. Một lĩnh vực mới đang được 
triển khai áp dụng trong ngành lạnh và điều 
hòa không khí đó là hệ thống trữ nhiệt 
Thermal Energy System (TES) giúp tích nhiệt 
vào ban đêm để phát lạnh vào ban ngày. TES 
giúp tiết kiệm tiền điện, cân bằng phụ tải và 
giảm công suất đặt của thiết bị. Do vậy, đây là 
xu hướng thiết kế đang được một số chủ đầu 
tư ưu chuộng ở các dự án kho lạnh, điều hòa 
trung tâm, hệ thống làm lạnh nước trong các 
nhà máy đông lạnh, chế biến sữa, rượu bia và 
nước giải khát. 

33..55  MMởở  rrộộnngg  tthhịị  ttrrưườờnngg  

Công ty đang xúc tiến tìm kiếm đối tác nước 

ngoài để hợp tác theo hướng liên doanh, liên 

kết để tăng doanh thu, mở rộng thị phần và 

mạng lưới khách hàng, trong đó có thị trường 

xuất khẩu, mục tiêu là rút ngắn thời gian phát 

triển sản phẩm và nhanh chóng tiếp cận với 

công nghệ mới. Công ty đã tiến hành đàm 

phán với một số đối tác như AWGI, Johnson 

Control International, John Bean Techologies, 

IceSynergy Inc, Taisei Oncho… tuy nhiên việc 

đàm phán cũng gặp nhiều trở ngại do thị 

trường biến động, một số đối tác xin lùi kế 

hoạch đàm phán vào thời điểm khác phù hợp. 

Hiện nay, công ty đang có kế hoạch nghiên 

cứu khả năng sản xuất và phân phối các sản 

phẩm sử dụng năng lượng tái tạo để đón đầu 

một xu thế mới về năng lượng của thế kỷ 21.  

33..66  CCơơ  ccấấuu  ttổổ  cchhứứcc  

Kể từ ngày 1/1/2010 Khối Lạnh Công Nghiệp 

và Nhà máy Panel cũng chính thức chuyển 

sang hoạt động dưới pháp nhân mới là Công 

ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (ARICO). 

Riêng hoạt động sản xuất Panel vẫn đặt tại 

nhà máy cũ để dành mặt bằng ARICO cho 

phương án đa dạng hóa sản xuất, liên doanh 

với nước ngoài.  

 

HĐQT đã thống nhất thuê một kiểm soát viên 

độc lập báo cáo trực tiếp cho HĐQT. HĐQT 

cũng đã quyết định thành lập Tiểu ban Kiểm 

soát của HĐQT do Bà Hồ Thị Hoàng Diệu làm 

Trưởng Ban. 

33..77  TThhaayy  đđổổii  nnhhâânn  ssựự  ttrroonngg  nnăămm

Từ ngày 22/03/2010 Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hường được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán 

trưởng Công ty và ông Lê Văn Minh thôi kiêm 

nhiệm (Ông Minh đã thôi việc từ ngày 

02/06/2010). 

Ngày 1/4/2011 bà Hồ Thị Hoàng Diệu đã có 

đơn xin từ nhiệm chức vụ TV HĐQT. Ngày 

8/4/2011 ông Trần Hữu Hiệp cũng đã có xin 

đơn từ nhiệm chức vụ TV BKS của Công ty. 

  

44..  TTrriiểểnn  vvọọnngg  vvàà  kkếế  hhooạạcchh  nnăămm  22001111    

Thủy sản là một trong 4 ngành xuất khẩu mũi 
nhọn của Việt Nam với doanh thu hàng năm 
trên 4 tỷ USD. Searefico là nhà cung cấp thiết 

bị lớn nhất cho ngành với hơn 280 khách hàng 
trong số gần 400 nhà máy chế biến thủy sản. 
Từ cuối năm 2008 ngành thủy sản gặp khó 
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khăn khiến doanh thu mảng lạnh công nghiệp 
có phần sút giảm. Dự kiến từ cuối năm 2012, 
ngành thủy sản sẽ lấy lại đà tăng trưởng mạnh 
mẽ như những năm 2005-2007.  

Việt Nam đến năm 2015 vẫn còn là nước nông 
nghiệp. Ngành rau quả, nông sản (chế biến 
sau thu hoạch) tăng trưởng 17,7% giai đoạn 
2005 – 2010 và mục tiêu trong giai đoạn 2011 
– 2015 sẽ đạt mức tăng trưởng bình quân 
19% năm. Khuynh hướng gia tăng tỷ trọng 
hàng hóa giá trị gia tăng (nông sản thực 
phẩm) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu sẽ tạo thêm cơ hội nhà sản xuất thiết bị 
trong nước. Nhà nước cũng có chính sách 
khuyến khích hỗ trợ cho ngành cơ khí trong 
nước sản xuất máy móc thay thế thiết bị nhập 
khẩu.  

Ngành rượu bia nước giải khát với mục tiêu 
của ngành là 188 triệu lít rượu, 4.0 tỷ lít bia và 
4.0 tỷ lít nước giải khát đến năm 2015. 
Searefico đã và đang cung cấp các hệ thống 
lạnh nhưng chưa cung ứng được dây chuyền 
thiết bị trọn gói cho ngành. 

Ngành công nghệ hóa dầu là lĩnh vực có tiềm 
năng lớn, đang được nhà nước ưu tiên phát 
triển. Trong tương lai, công ty cũng có khả 
năng cung cấp một số thiết bị áp lực, bồn bể, 
các thiết bị truyền nhiệt truyền chất cho ngành 
này. 

Các lĩnh vực khác như dược phẩm và trang 
thiết bị y tế, thiết bị bếp, dây chuyền sản xuất 
kem, bánh kẹo… cũng là mảng thị trường tiềm 
năng mà công ty nhắm đến khi đầu tư xây 
dựng dự án nhà máy mới tại KCN Tân Tạo 
(Công ty ARICO). 

Trong lĩnh vực bất động sản năm 2011 sẽ còn 
nhiều khó khăn khi thị trường cao ốc văn 
phòng đang có cung lớn hơn cầu, các dự án 
căn hộ cao cấp cũng đóng băng thiếu người 
mua – đây lại là phân khúc thị trường chính 
của Searefico nên hoạt động của Searee Đà 
Nẵng và Khối M&E sẽ chịu nhiều ảnh hưởng.  

Riêng phân khúc nhà ở dành cho người có thu 
nhập thấp và trung bình sẽ là điểm sáng của 
thị trường, đặc biệt là căn hộ nhỏ dành cho 
các cặp vợ chồng trẻ vẫn đang tạo cơn sốt 
trên thị trường BĐS do nhu cầu còn rất lớn, 
trong đó các dự án ở khu vực cửa ngõ thành 
phố không quá xa trung tâm như Quận 12, 
Quận 6, Tân Phú, huyện Hóc Môn đang hút 
khách bởi lợi thế về giao thông và giá cả vẫn 
còn ở mức thấp. Đón bắt nhu cầu của thị 
trường, hiện nay công ty đang lập phương án 
triển khai dự án căn hộ trung bình trên khu 
đất 14.000 m2 tại Quận 6 để đón đầu thị 
trường, chủ trương này phù hợp với quy hoạch 
chung của thành phố sẽ di dời các nhà máy 
trong nội thành ra khu công nghiệp. 

KKếế  hhooạạcchh  22001111  

Nhìn chung, năm 2011 được dự báo còn nhiều khó khăn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều cơ hội 

xen lẫn các các yếu tố bất ổn và khó dự đoán. Do thị trường sụt giảm và dự án Arico phải gánh 

khấu hao rất lớn trong năm đầu tiên nên kết quả sản xuất kinh doanh của công ty sẽ bị ảnh 

hưởng. Hội Đồng Quản Trị công ty đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2011 như sau:

   

Chỉ tiêu 
 TH 2010  
(tỷ đồng)   

 KH 2011  
(tỷ đồng)  

 So sánh với 
TH 2010  

Doanh số ký hợp đồng 470.43 674.00 143.27% 

Doanh thu thực hiện 518.63 576.00 111.06% 

Lợi nhuận trước thuế 50.49                 50.00  99.03% 

Cổ tức dự kiến 40% ≥≥30% 75% 

  
((**))DDựự  kkiiếếnn  cchhiiaa  ccổổ  ttứứcc  kkếế  hhooạạcchh  22001111  llàà  ≥≥3300%%  ttrrêênn  mmệệnnhh  ggiiáá  ccổổ  pphhầầnn  ttưươơnngg  ứứnngg  vvớớii  vvốốnn  đđiiềềuu  llệệ  
8800,,220000,,666600,,000000  đđồồnngg  
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BBÁÁOO  CCÁÁOO  CCỦỦAA  BBAANN  TTỔỔNNGG  GGIIÁÁMM  ĐĐỐỐCC  
 

11..  TTììnnhh  hhììnnhh  ttààii  cchhíínnhh  ccủủaa  ccôônngg  ttyy  

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Chỉ tiêu 
 

ĐVT 
 

2009 
 

2010 

1. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
 

  
    

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 
 

% 
 

9.97 
 

8.65 

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 
 

% 
 

5.83 
 

7.59 

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu 
 

% 
 

12.67 
 

14.56 

2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
 

  
    

Khả năng thanh toán ngắn hạn 
 

Lần 
 

1.77 
 

1.91 

Khả năng thanh toán nhanh 
 

Lần 
 

1.36 
 

1.25 

Khả năng  thanh toán bằng tiền 
 

Lần 
 

0.77 
 

0.75 

3. Chỉ tiêu về đòn cân tài chính 
 

  
    

Tổng nợ/ Tổng tài sản 
 

% 
 

53.97 
 

47.87 

Tổng nợ/ Vốn chủ sở hữu 
 

% 
 

117.27 
 

91.83 

  
(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2010 của PwC) 

Khả năng sinh lợi 
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22..  CCơơ  ccấấuu  ttààii  ssảảnn  --  nngguuồồnn  vvốốnn  

Những thay đổi về vốn góp cổ đông và cổ tức chia trong năm 

Trong năm 2010, Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh không có biến động về vốn góp cổ đông. 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 7.312.926 cổ phiếu trong đó cổ phiếu phổ thông là 
7.312.926 cổ phiếu, không có cổ phiếu ưu đãi. 

- Số lượng cổ phiếu quỹ công ty đang nắm giữ là 707.140 cổ phiếu 
 

Bảng cân đối kế toán tóm tắt 31/12/2010 (Nguồn: BCTC kiểm toán của PwC) 

 
TÀI SẢN 

 
SỐ CUỐI NĂM 

 
SỐ ĐẦU NĂM 

I TÀI SẢN NGẮN HẠN   443,841,546,625 622,582,873,181

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 
 

170,747,461,056 57,099,397,652

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 
 

8,517,872,455 208,260,677,140

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 
 

97,456,123,413 210,183,321,526

4 Hàng tồn kho 
 

153,408,219,828 143,664,152,807

5 Tài sản ngắn hạn khác 
 

13,711,869,873 3,375,324,056

II TÀI SẢN DÀI HẠN   147,197,997,968 57,874,540,821

1 Các khoản phải thu dài hạn 
 

- -

2 Tài sản cố định 
 

94,810,867,841 40,736,556,590

3 Bất động sản đầu tư 
 

- -

4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
 

7,434,434,456 7,752,539,842

5 Tài sản dài hạn khác 
 

44,952,695,671 9,385,444,389

 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

 
591,039,544,593 680,457,414,002

 
NGUỒN VỐN 

 
SỐ CUỐI NĂM 

 
SỐ ĐẦU NĂM 

I NỢ PHẢI TRẢ   282,928,115,257 367,272,418,634

1 Nợ ngắn hạn 
 

232,338,606,507 352,779,178,674

2 Nợ dài hạn 
 

50,589,508,750 14,493,239,960

II VỐN CHỦ SỞ HỮU   308,111,429,336 313,184,995,368

1 Vốn chủ sở hữu 
 

308,111,429,336 313,184,995,368

2 Nguồn kinh phí và các quỹ khác 
 

- -

 
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

 
591,039,544,593 680,457,414,002
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33..  KKếếtt  qquuảả  ssảảnn  xxuuấấtt  kkiinnhh  ddooaannhh

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, Kế 
hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế đề ra 
tương ứng là 446 và 50 tỷ đồng (trong đó lợi 
nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 27 
tỷ đồng và lợi nhuận từ việc bán lô đất Đà 
Nẵng là 23 tỷ đồng). 

Năm 2010 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng 
nhóm công ty Searefico đã nỗ lực phấn đấu 
đạt được doanh thu thuần 518,67 tỷ đồng, 
tăng trưởng gấp đôi trong vòng 05 năm kể từ 
sau tái cấu trúc vào tháng 10/2005. 

So với năm 2009, doanh thu thuần thực hiện 
trong năm 2010 tăng 30,32%; tương ứng lợi 
nhuận từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ đạt 36,33 tỷ đồng, tăng 34,86% so với lợi 

nhuận thực hiện năm 2009, vượt 34,6% so với 
kế hoạch đề ra là 27 tỷ đồng. 

Mặc dù trong năm HĐQT quyết định không 
bán lô đất tại Đà Nẵng nhưng Công ty vẫn 
đảm bảo kế hoạch lợi nhuận đề ra, lợi nhuận 
trước thuế năm 2010 đạt 50,49 tỷ, tăng 1% so 
với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra tại 
ĐHCĐ năm tài chính 2009. 

Riêng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh thực hiện năm 2010 vượt 87% so với 
kế hoạch. Đây là một thành quả vượt bậc 
trong một năm mà thị trường biến động và 
điều kiện kinh tế vĩ mô còn quá nhiều bất ổn 
như với những vấn đề rất lớn như lạm phát, tỷ 
giá, lãi vay ngân hàng. 

 
Sơ lược kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Chỉ tiêu 
 

ĐVT 
 

Thực 
hiện 
2009 

Kế 
hoạch 
2010 

Thực 
hiện 
2010 

Năm 
nay so 
năm 
trước 

Thực 
hiện so 

kế 
hoạch 

1. Doanh thu thuần từ bán 
hàng, cung cấp dịch vụ 

 

Triệu 
đồng 

 
398.003 446.000 518.670 130,32% 116,29% 

2. Lợi nhuận trước thuế 
 

Triệu 
đồng 

 
51.629 50.000 50.493 97,80% 100,99% 

Hoạt động bán hàng, 
cung cấp dịch vụ (*) 

 

Triệu 
đồng 

 
51.629 27.000 50.493 97,80% 187,01% 

LN do bán đất 
 

Triệu 
đồng 

  
23.000 

Chưa 
thực hiện 

  

3. Lợi nhuận sau thuế 
 

Triệu 
đồng 

 
39.687 

 
44,849 113,01% 

 

4. Vốn điều lệ 
 

Triêu 
đồng 

 
80.201 

 
80.201 

  5. Lãi cơ bản trên mỗi cổ 
phiếu 

 
Đồng 

 
4.950 

 
5.750 116,12% 

  
(*)  Lợi nhuận trước thuế năm 2009 có phần hoàn nhập dự phòng chứng khoán hơn 9,3 tỷ và hỗ 
trợ lãi suất hơn 1,5 tỷ. 
 

CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2010 
THEO LĨNH VỰC 

Giá trị 
(triệu 
đồng) 

Tỷ trọng   

Cơ điện công trình (M&E)  342.011  65,94%   

Lạnh Công Nghiệp  148.719  28,67%   

Panel cách nhiệt    27.807  5,36%   

Kinh doanh khác         133  0,03%   
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44..  NNgguuồồnn  nnhhâânn  llựựcc  

Số lượng CBCNV làm việc trực tiếp cho Công ty tính đến ngày 31/12/2010 là: 596 người. Theo cơ 

cấu như sau: 
 

Phân loại lao động theo trình độ Số người Tỷ lệ 

Trình độ trên đại học 5 0,84% 

Trình độ đại học 219 36,75% 

Trình độ trung cấp và cao đẳng 129 21,64% 

Trình độ sơ cấp và công nhân kỹ thuật 243 40,77% 

Tổng cộng 596 100% 

 (Số lượng CBCNV chưa bao gồm công nhân thời vụ thuộc các đội thi công làm việc tại các công trường) 

55..  CChhíínnhh  ssáácchh  đđốốii  vvớớii  NNggưườờii  llaaoo  đđộộnngg  

5.1 Tuyển dụng 

Công tác tuyển dụng được thực hiện theo 
chiến lược phát triển của Công ty và kế hoạch 
nhân sự hàng năm. Công ty đề ra tiêu chí 
tuyển dụng lao động, trong đó ưu tiên: 

Lao động tốt nghiệp đại học và sau đại học 
trong và ngoài nước. 

Lao động có chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ 
thuật cao, kinh nghiệm, năng lực đáp ứng 
được yêu cầu của Công ty. 

Sinh viên khá giỏi vừa mới tốt nghiệp tại các 
trường trong và ngoài nước nhằm tạo nguồn 
phát triển lâu dài cho Công ty. 

Phần lớn cán bộ quản lý và lãnh đạo được đề 
bạt và luân chuyển trong nội bộ công ty. 

5.2 Đào tạo 

Đào tạo và phát triển nhân viên luôn là ưu tiên 
hàng đầu của Ban lãnh đạo Công ty. Trong 
năm 2010, Công ty đã triển khai và áp dụng 
các loại hình đào tạo sau:  

 Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 
 Đào tạo về quản lý  
 Đào tạo kỹ năng mềm 
 Kèm cặp trong công việc 

5.3 Lương thưởng 

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao 
động an tâm, gắn bó dài lâu và đồng thời tiếp 
tục duy trì văn hóa doanh nghiệp Công ty, 

người lao động tại công ty được hưởng các 
chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ 
ràng như:  

Định kỳ xét điều chỉnh lương định kỳ mỗi năm 
một lần theo hiệu quả công việc và xem xét 
điều chỉnh lương trước thời hạn các trường 
hợp có thành tích xuất sắc nổi bật. 

Thưởng nhân dịp lễ tết và các ngày kỷ niệm, 
ngày thành lập công ty. 

Thưởng hiệu quả cuối năm theo thành tích cá 
nhân và bộ phận.   

Thưởng đột xuất do mang lại hiệu quả cao 
trong hoạt động kinh doanh của Công ty 
và/hoặc đạt được thành tích nổi bật. 

Chính sách thưởng cổ phiếu và bán cổ phiếu 
ưu đãi cho nhân viên cũng đã và đang được 
áp dụng nhằm thu hút và giữ gìn nhân tài. 

Ngoài lương thưởng, người lao động còn có 
các khoản phụ cấp, trợ cấp và chế độ đãi ngộ 
khác tùy theo chức vụ và đặc điểm công việc. 
Mức thu nhập bình quân của CBCNV tại Công 
ty trong năm 2010 gần 15 tháng lương. 

5.4 Phúc lợi, đãi ngộ 

Ngoài các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của 
Nhà nước, Công ty còn thực hiện việc mua bảo 
hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể CB-CNV có ký 
kết hợp đồng lao động với Công ty. Mới đây 
công ty đã quyết định nâng mức bảo hiểm tai 
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nạn cho CBCNV lên gấp đôi, do điều kiện làm 
việc công trường có nhiều rủi ro do tai nạn lao 
động. 

Đồng thời, Công ty cũng thường xuyên nâng 
cao chính sách phúc lợi cho CB-CNV bằng cách 
trợ cấp khó khăn đột xuất, chúc mừng đối với 
các nhân viên cưới hỏi, thăm hỏi động viên đối 
với nhân viên bị ốm đau nằm viện, thai sản, 
nghỉ hưu, mất sức, chế độ tang chế... Việc tổ 
chức cho CB-CNV đi tham quan nghỉ mát và 

khám sức khỏe định kỳ trong năm 2010 cũng 
được Ban chấp hành công đoàn và Phòng 
Nhân sự Hành chính phối hợp thực hiện chu 
đáo hàng năm. 

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cùng Công đoàn 
công ty luôn chú tâm phát triển phong trào 
văn thể mỹ và duy trì các hoạt động ngoại 
khóa như các giải thể thao, văn nghệ, ngày 
Hội gia đình Searefico, các buổi sinh hoạt tập 
thể và hoạt động vì cộng đồng khác. 

 

66..  TTrráácchh  nnhhiiệệmm  đđốốii  vvớớii  ccộộnngg  đđồồnngg  

Trong năm 2010, cùng với việc phát triển sản 
xuất kinh doanh nâng cao đời sống người lao 
động, Công ty còn thường xuyên tham gia các 
hoạt động xã hội nhằm thể hiện sự quan tâm 
chia sẻ của Công ty đến lợi ích cộng đồng 
thông qua một số hoạt động điển hình như 
sau: 

Tổ chức cho CB-CNV Công ty quyên góp ủng 
hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bởi các 
trận lũ lụt.  

Đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống lụt bão 
của TP.HCM như truyền thống nhiều năm qua 

của Công ty.  

Ủng hộ Quỹ sữa “Vươn cao” của Vinamilk để 
cùng góp phần cải thiện tầm vóc của trẻ em 
nghèo Việt Nam. 

Ủng hộ Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da 
cam tại Hà Nội. 

Phụng dưỡng 01 bà mẹ VNAH ở thành phố Đà 
Nẵng 

Tài trợ đội Bkit4u của Đại Học Bách Khoa 
TP.HCM trong cuộc thi chung kết Robocons 
năm 2010.
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TTHHÔÔNNGG  TTIINN  CCỔỔ  ĐĐÔÔNNGG,,  TTHHÀÀNNHH  VVIIÊÊNN  

GGÓÓPP  VVỐỐNN  VVÀÀ  QQUUẢẢNN  TTRRỊỊ  CCÔÔNNGG  TTYY  
1. Cơ cấu cổ đông của Searefico Group 

Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày 18 tháng 03 năm 2011, cơ cấu cổ đông của Searefico như sau: 

Thành phần  
cổ đông 

Số cổ phần Tỷ lệ 

Cổ đông trong 
nước 

7,974,866 99.40% 

Cá nhân 3,737,199 46.60% 

Tổ chức 4,237,667 52.80% 

Cổ đông nước 
ngoài 

45,200 0.60% 

Cá nhân 14,250 0.20% 

Tổ chức 30,950 0.40% 

Tổng cộng 8,020,066 100.00% 

2. Danh sách cổ đông lớn nắm 
giữ trên 5% vốn cổ phần Searefico 

Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ 

Quỹ Đầu tư Chứng khoán 
Bản Việt (VietCapital) 

Phòng 2 (Lầu 19), CENTEC TOWER 
Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Q.3, Tp. HCM 
1,452,410 18.11% 

Tổng Công Ty Thuỷ sản 
Việt Nam 

Số 2 - 4 - 6 Đồng Khởi, Quận 1,  
Tp. HCM 

1,038,000 12.94% 

Công ty Cổ phần Sữa Việt 
Nam Vinamilk 

184 - 186 - 188 Nguyễn Đình 
Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM 

432,500 5.39% 

3. Số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của Hội Đồng Quản Trị 

Tên cổ đông 
Chức 
danh 

Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ 

Nguyễn Hữu Thịnh Chủ tịch 
163/1 Huỳnh Văn Bánh, 
P.12, Q. Phú Nhuận, Tp. 

HCM 
235,626 2.94% 

Hồ Thị Hoàng Diệu 
Thành 
viên 

55/4 Hồ Văn Huê, P.09, 
Q.Phú Nhuận, Tp. HCM 

248,860 3.10% 

Lê Tấn Phước 
Thành 
viên 

28/1/4 Phan Đình Giót, 
P.02, Q. Tân Bình,  

Tp. HCM 
214,727 2.68% 

Cung Trần Việt 
Thành 
viên 

Đại diện Quỹ Đầu tư CK Bản Việt, tỷ lệ cổ phần là 18,11% 

Phạm Anh Tú 
Thành 
viên 
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BBÁÁOO  CCÁÁOO  TTÀÀII  CCHHÍÍNNHH  HHỢỢPP  NNHHẤẤTT  

ĐĐÃÃ  ĐĐƯƯỢỢCC  KKIIỂỂMM  TTOOÁÁNN  
Tham khảo báo cáo kiểm toán 2010 Searefico (đính kèm) 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH 

 
TRỤ SỞ CHÍNH – VĂN PHÒNG CÔNG TY: 
• Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu , P.12, Q.Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh 

• Điện thoại: (84–8) 3846 3847   

• Fax: (84–8) 3846 2932 

• Email: info@searefico.com 

• Website: http://www.searefico.com 

 

CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU (ARICO):  
 Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

• Điện thoại:    (84-8) 375 45678 

• Fax:    (84-8) 375 45679 

• Email: info@arico.com.vn 

• Website: http://www.arico.com.vn 

 
NHÀ MÁY AN DƯƠNG VƯƠNG: 
• Địa chỉ: 127 An Dương Vương, P.10, Q.6, Thành phố Hồ Chí Minh 

• Điện thoại: (84–8) 3875 2116  

• Fax: (84–8) 3875 3003 

• Email: info@searefico.com, info@arico.com.vn 

 

CÔNG TY CƠ ĐIỆN LẠNH ĐÀ NẴNG (SEAREE): 
Đường số 10, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

• Điện thoại: (84–511) 3736 253  

• Fax: (84–511) 3736 252 

• Email: searee@searefico.com 

• Website: http://www.searee.com 

 

VPĐD HÀ NỘI: 
• Địa chỉ: P.1005 Hà Thành Plaza, Tòa nhà B, Số 102 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, Hà Nội 

• Điện thoại: (84–4) 3537 9648   

• Fax: (84–4) 3537 9647 

• Email: hanoi@searefico.com 

 


