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Kính thưa quý vị cổ đông và các nhà đầu tư !
Năm 2013, ngành thuỷ sản Việt Nam nói chung vẫn chưa thoát khỏi những khó khăn
nội tại lẫn thị trường xuất khẩu. Với cá tra, người nuôi liên tục bị thua lỗ, diện tích thả nuôi
trong dân dần bị thu hẹp. Ước tính có khoảng 70% người nuôi cá độc lập đã ngừng sản xuất
trong 2 năm qua. Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cũng lao đao do sức mua kém, giá cá có
xu hướng giảm, các thị trường chính hầu như chững lại, liên tục đối diện vụ kiện chống bán
phá giá tại Mỹ với mức thuế cao và hầu hết thiếu vốn sản xuất… Cộng đồng các doanh
nghiệp sản xuất và chế biến cá tra đã và đang trãi qua cuộc sàng lọc khắc nghiệt để tồn tại
và phát triển trong những “ nghịch lý khó hiểu.” như phát biểu của Mike Urch – Biên tập
viên cộng tác của Seafood Source . Đó là sản phẩm cá tra thịt trắng, thơm ngon được người
tiêu dùng các nước ưa chuộng. Cá tra được nuôi tại các Trại nuôi áp dụng nhiều tiêu chuẩn
quốc tế khác nhau theo tuỳ theo yêu cầu của các nước nhập khẩu như : Global Gap, ASC,
BMP…Tại các nhà máy chế biến, cá tra được được kiểm tra chất lượng nhiều hơn bất kỳ
loài cá nào với khoảng 27 thông số mới được thanh tra các nước EU chấp nhận, nhưng
nhiều nhà nhập khẩu Châu Âu chỉ quan tâm làm sao trả giá thấp đối với sản phẩm này, và
thực tế hiện nay cá tra lại có quá ít chổ đứng trên thị trường Châu Âu, nhất là Bắc Âu. Riêng
thị trường Mỹ, cá tra bị áp thuế bán phá gía rất cao tại POR9 từ 0,42 đến 2,15 USD/kg, ảnh
hưởng đến tình hình xuất khẩu cá tra vào thị trường này của các doanh nghiệp Việt Nam.
Phân tích tình hình chung của ngành sản xuất chế biến xuất khẩu cá tra như thế mới
thấy rõ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Agifish đặc biệt có ý nghĩa. Các chỉ tiêu
như sản lượng, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trừ chỉ tiêu
lợi nhuận là không đạt do chi phí đầu vào tăng nhưng giá bán có xu hướng giảm. Ngoài Xí
nghiệp chế biến thực phẩm còn trong quá trình sửa chữa và hoàn thiện, các Xí Nghiệp đông
lạnh khác đã được cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình sản
xuất được điều chỉnh hợp lý để tăng năng suất lao động, giảm định mức và tiết kiệm
nguyên, nhiên, vật liệu. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm thực hiện nghiêm chỉnh qua
các hoạt động kiểm soát thường xuyên và định kỳ. Thực hiện tiêu chuẩn quốc tế ASC cho
vùng nuôi cá nguyên liệu của công ty. Công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra, giám sát hàng
tồn kho thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy trình luân chuyển hàng hoá. Với tổng kim ngạch
xuất khẩu đạt trên 110 triệu USD, thị trường Mỹ vẫn là thị trường lớn trong cơ cấu xuất
khẩu của Công ty ( chiếm tới 65,23% ), Tây Âu 9,10 %, Đông Âu và Nga 3,81%, Nam Mỹ
0,22%, Trung Đông 4,36%, Úc 7,74%, Châu Á 9,53%.
Tình hình tài chính lành mạnh, công tác quản lý tài chính trong toàn Công ty ngày càng
chặt chẽ hơn, việc hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành công theo Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đề ra, đã nâng cao uy tín của Agifish trên thị
trường chứng khoán, tăng cường nguồn lực tài chính để Công ty triển khai các dự án phát
triển trong những năm sắp tới.
Bước sang năm 2014, tình hình khó khăn vẫn còn, thiếu hụt cá nguyên liệu ngày càng
trầm trọng. Nhưng nếu chúng ta chủ động được nguyên liệu, làm tốt công tác thị trường,
tăng cường bán buôn thì cũng là cơ hội tốt để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao do hiện
nay nhiều doanh nghiệp không trụ vững được do thiếu vốn lẫn nguồn nguyên liệu do người
dân treo ao mà doanh nghiệp lại không đủ nguồn lực để tự thả nuôi. Chúng ta tiếp tục triển
khai dự án phát triển vùng nuôi cá nguyên liệu của Công ty lên 120 – 150 ha, đáp ứng được
70% - 80% nhu cầu nguyên liệu đạt tiêu chuẩn ASC, Global GAP… cho các Xí nghiệp
đông lạnh bằng các hình thức Công ty tự nuôi và liên kết với các hộ ngư dân. Các nhà máy
nổ lực tăng năng suất, sản lượng để giảm chi phí sản xuất từ 10- 20%, ổn định chất lượng
sản phẩm. Xây dựng danh mục hàng giá trị gia tăng có ưu thế cạnh tranh để định hướng
phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Củng cố và phát triển

các thị trường truyền thống bằng chất lượng và giá thành cạnh tranh, quan tâm phát triển
mạnh hơn nữa các thị trường Nam Mỹ, Đông Âu, Trung Quốc… Kinh tế thế giới được dự
báo là có triển vọng hồi phục, thị trường xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ khởi sắc hơn.
Trong tương lai không xa, khi Hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương
( TPP ) được ký kết, hàng hoá Việt Nam sẽ được hưởng lợi trong đó có thuỷ sản thì cơ hội
phát triển của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thuỷ sản Việt Nam nói chung cũng sẽ
được rộng mở. Tuy nhiên, không ít thử thách cần phải vượt qua với những hàng rào kỹ
thuật phi mậu dịch nhằm ngăn cản thuỷ sản Việt Nam. Những ngày đầu tháng 2/2014 vừa
qua, việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Luât Nông trại, trong dự luật này có điều khoản
chuyển chức năng giám sát cá da trơn từ Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA)
sang Bộ Nông nghiệp (USDA). Ðây được coi là hàng rào kỹ thuật nhằm bảo vệ lợi ích
người nuôi cá da trơn của Mỹ nhưng gây khó cho cá tra, cá ba sa xuất khẩu của Việt Nam
bởi khi USDA tiếp quản chức năng này thì cơ quan này sẽ áp dụng những tiêu chuẩn gắt
gao hơn đối với các sản phẩm nhập khẩu tương đương như áp dụng cho các sản phẩm cá da
trơn nội địa.
Vì vậy, với định hướng phát triển sản phẩm giá trị gia tăng, mở rộng vùng nuôi và tăng
cường hợp tác với các công ty liên kết của AGF trong hệ thống tập đoàn Hùng Vương:
Công ty cổ phần thủy sản Hùng Vương, Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Thắng…
trên phương diện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tài chính, thức ăn cho cá cũng như chế biến
các phụ phẩm từ cá nhằm tổ chức tốt chế biến xuất khẩu, tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận, giảm
bớt chi phí trung gian, nâng cao năng lực cạnh tranh là hoàn toàn phù hợp với định hướng
của toàn ngành thuỷ sản, phù hợp với nhu cầu của thị trường thế giới.
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
thành công tốt đẹp, kính chúc toàn thể cổ đông, các nhà đầu tư, cán bộ quản lý, công nhân
lao động cùng gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Trân trọng kính chào!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ PHƯỚC HẬU

I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
Tên giao dịch:

Angiang Fisheries Import Export Joint Stock Company

Tên viết tắt:

AGIFISH Co.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 1600583588
đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 08 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 08 tháng
11 năm 2013 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh An giang cấp
Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu số: 4.01.1.001/GP do Bộ Thương Mại cấp ngày
29/05/1995.
Vốn điều lệ: 255.544.500.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm bốn mươi bốn
triệu năm trăm ngàn đồng).
Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thọai: (84.763) 852 939 – 852 368

Fax: (84.763) 852 202

E.mail: agifish.co@agifish.com.vn

Website: www.agifish.com.vn

Mã cổ phiếu: AGF
2. Quá trình phát triển
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An giang (AGIFISH Co.) được thành lập theo
Quyết định số 792/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 28 tháng 06 năm 2001.
Ngày 01/09/2001, Công ty Agifish chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần và
được cấp phép niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 8/3/2002.
Năm 2000, Công ty Agifish được Nhà nước tặng danh hiệu “Anh Hùng Lao Động” và đã
trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong ngành thủy sản.
Công ty Agifish là thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI),
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội nghề nuôi và chế
biến thuỷ sản An Giang ( AFA ).
Agifish áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất: HACCP,
ISO 9001:2008, Global Standard For Food Safety (BRC), ISO 17025: 2005, ISO
14001:2004. Tiêu chuẩn ASC cho vùng nuôi cá tra nguyên liệu của Công ty.
Agifish được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường EU với 4 code: DL07,
DL08, DL09, DL360; được cấp chứng chỉ HALAL để xuất khẩu sang cộng đồng người Hồi
giáo trong và ngoài nước.
Trên thị trường trong nước sản phẩm chế biến từ cá tra, basa Agifish là “Hàng Việt Nam
chất lượng cao” liên tục từ năm 2003 đến 2013 do người tiêu dùng bình chọn.
Agifish là doanh nghiệp duy nhất trong ngành thủy sản được tặng danh hiệu “ Thương hiệu
Quốc gia 2012 ” (Vietnam Value) liên tục trong các năm 2008, 2010, 2012.

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang là một trong những nhà chế biến và
xuất khẩu cá tra, cá basa đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long. Trải qua gần 30 năm phát
triển, Công ty hiện nay là một trong những doanh nghiệp đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu
thủy sản, với năng lực chế biến đạt trên 30.000 tấn thành phẩm/năm, các thị trường xuất
khẩu chính là Mỹ, Châu Âu; Châu Á, Úc, Đông Âu và Nga; Trung Đông; Nam Mỹ…
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :
STT
1

TÊN NGÀNH
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

MÃ NGÀNH
1020 ( chính )

Chi tiết : Sản xuất, chế biến và mua bán thuỷ, hải sản đông lạnh,
thực phẩm.
Chi tiết : Sản xuất, chế biến và mua bán dầu biodiesel từ mỡ cá
2

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

4669

Chi tiết : Mua bán vật tư nguyên liệu, hoá chất phục vụ cho sản
xuất ( không mang tính độc hại )
Chi tiết : Mua bán thuốc thú y, thuỷ sản
Chi tiết : Kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản
3

Bán buôn đồ uống

4633

Chi tiết : Mua bán đồ uống các loại
4

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

2100

Chi tiết : Sản xuất thuốc thú y, thuỷ sản
5

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản

1080

Chi tiết : Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản
6

Lắp đặt hệ thống điện

4321

Chi tiết : Lắp đặt hệ thống cơ điện
Chi tiết : Lắp đặt điện trong nhà
7

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết : Lắp đặt hệ thống thông gió, điều hoà cấp nhiệt
Chi tiết : Lắp đặt hệ thống làm lạnh, kho lạnh, điều hoà trung tâm
Chi tiết : Lắp đặt hệ thống bơm, ống nước, điều hoà không khí
Chi tiết : Lắp đặt ống nước, thoát nước, bơm nước

4322

8

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

2599

Chi tiết : Chế tạo thiết bị cho ngành chế biến thực phẩm, thuỷ sản
9

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

0322

Chi tiết : Nuôi thuỷ sản
10

Chuẩn bị mặt bằng

4312

Chi tiết : San lấp mặt bằng
11

Xây dựng nhà các loại

4100

Chi tiết : Xây dựng công trình dân dụng
12

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

4390

Chi tiết : Xây dựng công trình công nghiệp
13

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

Chi tiết : Mua bán vật tư thiết bị cấp nước trong nhà
Chi tiết : Mua bán vật tư thiết bị, dụng cụ hệ thống điện
14

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

Chi tiết : Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê
( Doanh nghiệp phải đảm bảo suốt quá trình hoạt động, vốn chủ
sở hữu không được thấp hơn 6 ( sáu ) tỷ đồng )
Chi tiết : Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê
15

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được
phân vào đâu

8299

Chi tiết : Dịch vụ nhà đất
16

Kho bãi và lưu giữ hàng hoá

5210

Chi tiết : Dịch vụ kho vận, cho thuê kho lạnh, kiểm tra hàng, cân
hàng hoá thuỷ sản
17

Vận tải hàng hoá bằng đường bộ

4933

Chi tiết : Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
18

Cho thuê xe có động cơ

7710

Chi tiết : Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ
19

Bán buôn thực phẩm

4632

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý :
a.

Cơ cấu tổ chức của Công ty

b.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản An giang
Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, TP. Long xuyên - An Giang.
Điện thoại: (84.76) 3852 368 – 3852 939

Fax: (84.76) 3852 202

Chi nhánh Công ty tại TP. HCM
Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà RESCO, số 94 - 96 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.
HCM
Điện thoại: (84.8) 3825 1100 – (84.8) 3829 9767

Fax: (84.8) 3822 5022

Xí nghiệp Đông lạnh AGF 7
Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP. Long Xuyên - An Giang.
Điện thoại: (84.76) 3854 241
Xí nghiệp Đông lạnh AGF 8
Địa chỉ: Quốc lộ 91, Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: (84.76) 3836 221

Fax: (84.76) 3836 254

Xí nghiệp Đông lạnh AGF 9
Địa chỉ: 2222 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP. Long Xuyên - An Giang.
Điện thoại: (84.76) 3958999

Fax: (84.76) 3958888

Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm AGF360
Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (84.76) 3857 590
Xí nghiệp dịch vụ thủy sản
Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: (84.76) 395408
Xí nghiệp Kho vận Mỹ Thới
Địa chỉ: số 206, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: (84.76) 3930378
- Các Công ty có liên quan :


Công ty mẹ: Công ty cổ phần Hùng Vương
Địa chỉ: Lô 44 KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Tỷ lệ nắm giữ cổ phần AGF: 51,41%



Công ty con : Công ty M&T Seafood’s Corp
Địa chỉ: 224 Cheris Drive, San Jose City, California, USA.
Tỷ lệ nắm giữ : 100 %
Vốn đầu tư 200.148,47 USD.
Ngành nghề kinh doanh chính : đầu mối phân phối, xuất nhập khẩu, bán, tiếp thị các
sản phẩm thuỷ hải sản, thực phẩm và các mặt hàng tổng hợp khác.



Công ty liên kết : Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình ( PAN )
Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Tỷ lệ nắm giữ cổ phần AGF: 20,35%
Ngành nghề kinh doanh chính: dịch vụ vệ sinh nhà cửa, kinh doanh nhà, hoạt động
xử lý chất thải rắn, lỏng,khí thải công nghiệp ( không hoạt động tại trụ sở ), dịch vụ
sửa chữa nhà, dịch vụ chống mối mọt, diệt côn trùng….

5. Định hướng phát triển


Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao tay nghề công nhân, thường xuyên quan tâm,
chăm lo người lao động về vật chất, tinh thần bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách
đối với người lao động



Quản lý chất lượng cá nuôi kết hợp bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn quốc tế;
sản phẩm cá tra, basa Agifish đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn
chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm của các nước nhập khẩu.



Kế hoạch sản xuất kinh doanh phải gắn chặt với nhu cầu thị trường; sử dụng vốn đạt
hiệu quả cao nhất, tập trung nguồn lực cho sản xuất kinh doanh chính, không đầu tư
ngoài ngành; tiết giảm chi phí sản xuất để giảm giá thành nâng cao năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp

6. Các rủi ro:


Thị trường xuất khẩu: Công ty chủ yếu xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ,
Nhật, Châu Âu và Úc. Đây là những thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt và mức lợi
nhuận cao. Tuy nhiên, quy định về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của những
thị trường này khá khắt khe. Công ty phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn nhất định
và những tiêu chuẩn này thường xuyên thay đổi theo hướng ngày càng nghiêm ngặt
hơn. Bên cạnh đó, chính sách bảo hộ người nuôi trồng thủy sản tại các nước nhập
khẩu dẫn tới các vụ kiện chống bán phá giá cũng là một trong những yếu tố làm thu
hẹp thị trường xuất khẩu, qua đó, làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh
của Công ty.
Agifish đang áp dụng các hệ thống quản lý: HACCP; ISO 17025: 2005; Global
Standard For Food Safety (BRC); HALAL; ASC vào trong toàn bộ quá trình nuôi
trồng và sản xuất chế biến để luôn đảm bảo cung cấp những sản phẩm chất lượng.
Công ty luôn cập nhật các thay đổi và những quy định mới về tiêu chuẩn chất lượng

để kịp thời chuẩn bị và đáp ứng về hệ thống, cũng như có chính sách điều chỉnh phù
hợp cơ cấu thị trường xuất khẩu của Công ty.


Thuế chống phá giá: Mỹ là thị trường quan trọng của Công ty, đóng góp trên 40%
vào tổng doanh thu xuất khẩu hàng năm. Các sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất
khẩu sang thị trường Mỹ thường phải trải qua các đợt xem xét mức thuế chống bán
phá giá định kỳ. Bất cứ sự tăng thuế nào cũng làm giảm sức cạnh tranh của Công ty,
do Công ty sẽ phải tăng giá bán theo một mức độ nào đó để bảo đảm mức lợi nhuận
cho Công ty.



Nguyên vật liệu: Cá tra, cá basa là nguồn nguyên liệu chính của Agifish, được cung
cấp từ (i) các vùng nuôi của Công ty; (ii) hợp tác nuôi với một số hộ nuôi lâu năm có
kỹ thuật, kinh nghiệm và năng lực tài chính và (iii) ký hợp đồng mua cá từ người
nuôi.
Việc đối mặt với sự cạnh tranh thu mua nguyên liệu từ các đơn vị khác. Những biến
động về giá và sự khan hiếm nguồn nguyên liệu, gây ra sự tăng giá nguyên liệu sẽ
ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do
đó, Công ty xây dựng chính sách dự trữ hợp lý để giảm rủi ro thiếu hụt nguồn
nguyên liệu.



Nguồn nhân lực: Các công ty chế biến thủy sản luôn cần một đội ngũ lao động khá
lớn so với các công ty khác để phục vụ cho hoạt động sản xuất và chế biến. Sự biến
động về nguồn cung ứng lao động trong lĩnh vực này thường xuyên diễn ra ở mức
độ cao. Để giảm thiểu rủi ro thiếu hụt lao động, Công ty luôn có những chính sách
đãi ngộ thích hợp đối với cán bộ công nhân viên, tạo môi trường làm việc và phúc
lợi tốt nhất. Đồng thời thường xuyên tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ tay
nghề.



Sức ép cạnh tranh: Việt Nam hiện nay đóng góp khoảng 95% sản lượng cá tra toàn
cầu với 160 doanh nghiệp hoạt động trong ngành. 160 doanh nghiệp này thường
cạnh tranh gay gắt với nhau, nên mặc dù VASEP đã có quy định mức giá sàn, nhiều
doanh nghiệp vẫn chủ động hạ giá bán thấp hơn để canh trạnh, ảnh hưởng đến giá
xuất khẩu của AGF nói riêng và ngành xuất khẩu cá tra của cả nước nói chung.

II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2013, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung ở trạng thái ổn định
tốt và có hiệu quả. Ngoài Xí nghiệp chế biến thực phẩm AGF360 còn trong quá trình
sửa chữa và hoàn thiện, các Xí nghiệp đông lạnh khác đã được cải tạo, nâng cấp đạt tiêu
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình sản xuất được điều chỉnh hợp lý để tăng
năng suất lao động, gỉam định mức và tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu. Công tác quản
lý chất lượng sản phẩm thực hiện nghiêm chỉnh qua các hoạt động kiểm soát thường
xuyên và định kỳ. Công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra, giám sát hàng tồn kho thực hiện

tốt, đảm bảo đúng quy trình luân chuyển hàng hoá. Công tác quản lý chi phí sản xuất
được quan tâm thực hiện
Chỉ tiêu

Thực hiện
2012

Kế hoạch
2013

Thực hiện
2013

So sánh (%)
2013/2012
TH/KH

Tổng doanh thu

2.791 tỷ

3.000 tỷ

3.056 tỷ

109 %

102 %

LN trước thuế

42,07 tỷ

120 tỷ

37.30tỷ

89 %

31 %

Sản lượng XK

28.448 tấn

33.000 tấn

35.182 tấn

124 %

107 %

KNXK (USD)

92,15 triệu

110 triệu

110.44 triệu

120 %

100 %

 Tình hình thực hiện so với kế hoạch :
Các chỉ tiêu kế hoạch như sản lượng, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu đều đạt, trừ chỉ tiêu
lợi nhuận là không đạt như kỳ vọng. Nguyên nhân chính là xu hướng giá cá tiếp tục giảm
trong tình hình kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng, thị trường xuất khẩu ngày
càng thu hẹp, dẫn đến kết quả là các doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh lẫn nhau bán giảm
giá; hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt thấp. Ngoài ra, do Công ty phải trích quỹ dự phòng rủi
ro và chi xây dựng cơ bản cải tạo nâng cấp các xí nghiệp đông lạnh.


Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành :
Ban Tổng giám đốc:
Ông Nguyễn Văn Ký:
Họ và tên:

NGUYỄN VĂN KÝ

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

24/02/1958

Nơi sinh:

TP Hồ Chi Minh

CMND:

022868620

Quốc tịch:

Việt nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

233/34 Xô viết Nghệ Tĩnh, P15, Quận Bình Thạnh, TP
Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc:

0903939763

Trình độ chuyên môn:

Đại học nuôi trồng & chế biến thủy sản

Quá trình công tác:

Từ 1982 đến 1992: Phó Phòng kế hoạch, Quản đốc
phân xưởng thuộc Xí nghiệp Cầu Tre

Từ 1993 đến 2002: Giám đốc Xí nghiệp đông lạnh Việt
Phú Sài gòn
Từ 2003 đến 2009: Chủ tịch HĐQT Xí nghiệp đông
lạnh Việt Phú Tiền Giang
Từ Tháng 1/2010 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty
Agifish
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ
chức niêm yết:

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hùng Vương

Số CP nắm giữ ( tại thời điểm hiện
nay )

Không

+ Đại diện sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
Những người liên quan có nắm giữ
cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Không

Những khoản nợ đối với Công ty:

không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Ông Phù Thanh Danh:
Họ và tên:

Phù Thanh Danh

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

10.02.1967

Nơi sinh:

An giang

CMND:

024330831, ngày cấp 25.03.2005, nơi cấp: CA
TPHCM

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

21 Hưng Thái, P.Tân Phong, Q7, TPHCM

Số ĐT liên lạc:

0903813888

Trình độ chuyên môn:

Kỹ Sư Thủy Sản

Quá trình công tác:

1990 đến nay: công tác tại Công ty Agifish

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:

- Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Phó Tổng Giám Đốc

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện
nay):

200.386 cổ phần, chiếm 0,78 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

…………... cổ phần, chiếm...% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

…………… cổ phần, chiếm…% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ
cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Những khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Ông Võ Thành Thông:
Họ và tên:

VÕ THÀNH THÔNG

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

05-12-1967

Nơi sinh:

Tây Ninh

CMND:

351768544, ngày cấp 18/11/2010, nơi cấp: An Giang

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

1234/60 Trần Hưng Đạo, khóm Bình Đức 1, phường
Bình Đức, Tp. Long Xuyên, An Giang

Số ĐT liên lạc:

0913128909

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học TC-KT TP.HCM năm 1989

Quá trình công tác:

Tháng 02/1990 – 07/1991: làm tại phòng Tài chính
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Từ tháng 08/1991 đến nay: làm việc tại Cty Agifish

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:

Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc

Các chức vụ hiện đang nắm giữ
tại tổ chức khác:
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện
nay ):

31.384 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

…………... cổ phần, chiếm …….. % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm
Không
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
Những khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Ông Võ Văn Phong:
Họ và tên:

Võ Văn Phong

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

01 – 04 – 1975

Nơi sinh:

Xã Thới Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

CMND:

362369683, ngày cấp 23/12/2008, nơi cấp: Cần Thơ

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

127/24 Mậu Thân, Phường An Hoà, Quận Ninh
Kiều, TP Cần Thơ

Số ĐT liên lạc:

0903873877

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Đại học Cần Thơ

Quá trình công tác:

Từ 2000 - 2002: làm việc tại vùng thử nghiệm Cty
Proconco Cần Thơ
Từ 2002 - 2007: làm việc tại vùng nuôi thuỷ sản
Cty Aquaservice
Từ 2008 – 2013 : Phụ trách kinh doanh Công ty cổ
phần Hùng Vương – Tây Nam
Từ 2013 đến nay : Phó Tổng giám đốc phụ trách
nuôi trồng, Công ty cổ phần XNK Thủy sản An
Giang

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ
chức niêm yết:

Phó Tổng Giám đốc

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:

-

Phó giám đốc phụ trách nuôi trồng Công ty cổ
phần Hùng Vương

-

Phụ trách kinh doanh Công ty cổ phần Hùng
Vương – Tây Nam

Số CP nắm giữ
nay):

(tại thời điểm hiện

5.000 cổ phần, chiếm 0,019 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

…………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

…………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ
cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
Những khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Kế toán trưởng
Ông Huỳnh Minh Thống
Họ và tên:

HUỲNH MINH THỐNG

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

10-10-1976

Nơi sinh:

Tiền Giang

CMND:

311483336, ngày cấp 08/11/2008, nơi cấp: Tiền
Giang

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

111 Lý Công Uẩn, Phường Bình Khánh, TP.Long
Xuyên, An Giang

Số ĐT liên lạc:

0918575775

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM năm 1998

Quá trình công tác:

Tháng 08/1998 đến nay: làm việc tại Cty Agifish

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:

Kế toán trưởng

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện
nay ):

0

+ Đại diện sở hữu:

0

+ Cá nhân sở hữu:

0

Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
Những khoản nợ đối với Công ty:
Lợi ích liên quan đối với Công ty:
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Thay đổi trong Ban điều hành :
Theo Nghị quyết số 6A/2013/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/05/2013 :

-

Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với Ông Phan Hữu Tài và Ông Lê
Văn Điệp kể từ ngày 04/05/2013.

-

Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với Ông Võ Văn Phong kể từ ngày
04/05/2013.

Số lượng cán bộ, nhân viên: (thời điểm 31/12/2013)
-

Tổng số lao động cuối kỳ: 3.124 người (nữ 1.628)

-

Tăng trong kỳ:

1.625 người

-

Giảm trong kỳ:

1.486 người

-

Lao động có trình độ chuyên môn:
* Đại học

162 người

* Cao đẳng

27 người

* Trung cấp

138 người

Chính sách đối với người lao động:
- Công ty luôn tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động , nhờ hoàn thành tốt các chỉ
tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nên bảo đảm việc làm thường xuyên và thu nhập cho
người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về lương, thưởng, phúc lợi, trích
nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản theo quy định
của Nhà nước.
- Không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh; cải tiến quy
trình sản xuất nhằm giảm định mức chế biến, nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm.
- Công ty thường xuyên phối hợp với công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận hổ trợ
giúp đở về vật chất, tinh thần cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, bệnh
tật.
2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a) Các khoản đầu tư lớn :
Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện
hữu trong năm là 151.924.344.000 đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động của
Công ty mà cụ thể là bổ sung vốn để đầu tư phát triển cũng như mở rộng vùng nuôi hiện có


Vùng nuôi tại An Giang

Vùng nuôi An Giang là một trong những vùng nuôi của Công ty Cổ phần Xuất
Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang. Tọa lạc tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An
Giang, đây là vùng nuôi cá tra thương phẩm trong ao đất.

Với diện tích mặt đất là 566.414 m2, trong đó diện tích mặt nước chiếm khoảng
69,51% diện tích mặt đất, tương đương 393.725 m2. Hàng năm, vùng nuôi này mang lại cho
Agifish sản lượng khoảng 23.623 tấn/năm.


Vùng nuôi tại Cần Thơ

Vùng nuôi Cần Thơ là một trong những vùng nuôi của Công ty Cổ phần Xuất
Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang. Tọa lạc tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần
Thơ, đây là vùng nuôi cá tra thương phẩm trong ao đất.
Với diện tích mặt đất là 508.846 m2, trong đó diện tích mặt nước chiếm khoảng
59,84% diện tích mặt đất, tương đương 304.498 m2. Hàng năm, vùng nuôi này mang lại cho
Agifish sản lượng khoảng 18.270 tấn/năm.


Vùng nuôi tại Đồng Tháp

Vùng nuôi Đồng Tháp là một trong những vùng nuôi của Công ty Cổ phần Xuất
Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang. Tọa lạc tại xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng
Tháp, đây là vùng nuôi cá tra thương phẩm trong ao đất.
Với diện tích mặt đất là 136.500 m2, trong đó diện tích mặt nước chiếm khoảng
71,22% diện tích mặt đất, tương đương 97.210 m2. Hàng năm, vùng nuôi này mang lại cho
Agifish sản lượng khoảng 5.833 tấn/năm.
b) Các công ty con , công ty liên kết :
Công ty có công ty con là M&T Seafood’s Corp. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2013,
Công ty nắm 100% phần vốn chủ sở hữu trong công ty con này.
M&T Seafood’s Corp. được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 422/BKHĐTRNN ngày 15 tháng 2 năm 2011. Hoạt động chính của công ty là làm đầu mối phân
phối, xuất nhập khẩu, mua bán tiếp thị các sản phẩm thủy hải sản, thực phẩm tại thị trường
Hoa Kỳ và các thị trường khác. Công ty có trụ sở đặt tại số 224 Cheris Drive, thành phố San
Jose, Bang California, Hoa Kỳ.
3. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính :
Chỉ tiêu

Năm 2012

Năm 2013

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

1.564.982.054.220 2.250.909.069.163

43.83%

Doanh thu thuần

2.791.454.488.950 3.056.402.745.597

9.49%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

48.823.198.162

38.277.116.356

-21.60%

Lợi nhuận khác

-6.756.280.603

-973.801.593

-85.59%

Lợi nhuận trước thuế

42.066.917.559

37.303.314.763

-11.32%

Lợi nhuận sau thuế

33.960.534.179

21.331.849.907

-37.19%

10%

10%

0%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :
Chỉ tiêu

Năm 2012

Năm 2013

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn

1.27

1.28

0.53

0.69

- Hệ số nợ/Tổng tài sản

0.58

0.64

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

1.38

1.75

3.95

3.56

1.78

1.36

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0.012

0.007

- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu

0.052

0.026

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

0.022

0.009

- Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần

0.015

0.007

TSLĐ/Nợ ngắn hạn
- Hệ số thanh toán nhanh
TSLĐ- Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- Vòng quay hàng tồn kho
Gía vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi đầu tư của chủ sở hữu:
a) Cổ phần :
o Tổng số cổ phần đang lưu hành:

25.544.450 cp

Ghi chú

o Tổng số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : 0 cp
b) Cơ cấu cổ đông
Các dữ liệu thống kê về cổ đông (xác định đến ngày 04/03/2014)
Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông
Cơ cấu cổ đông

Số lượng cổ phiếu

1. Cổ đông Nhà nước

Tỷ lệ %

2.106.266

8,24

- HĐQT

381.779

1,49

- BGĐ

231.770

0,9

627.985

2,46

5. Cổ đông ngoài Công Ty

24.926.465

97,54

a. Cổ đông trong nước

24.560.385

96,11

- Tổ chức

15.693.771

61,41

- Cá nhân

8.866.614

34,70

b. Cổ đông nước ngoài

366.080

1,44

- Tổ chức

179.610

0,71

- Cá nhân

186.470

0,73

2. Cổ đông đặc biệt

- BKS
3. Cổ đông CB – CNV Công Ty
4. Cổ phiếu quỹ

b. Thông tin chi tiết về các cổ đông lớn:
TT

Tên Họ

Địa chỉ

1

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh
vốn Nhà nước

Số 117 Trần Duy Hưng,
Quận Cầu Giấy, thành
phố Hà Nội

2

Công ty CP Hùng Vương ( HVG )

Lô 44, Khu công nghiệp
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền
Giang. Viêt Nam.

Người đại diện: Dương Ngọc Minh

Số CP

Tỷ lệ

2.106.266

8,24 %

13.136.932 51,41%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :
Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển,
ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Theo đó, toàn
bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công
ty, nhằm nâng cao năng lực tài chính, chủ động nguồn nguyên liệu, từ đó nâng cao năng
lực sản xuất kinh doanh và tăng tính cạnh tranh của Agifish trên thị trường. Tổng số cổ
phiếu đã phân phối: 12.695.162 cổ phiếu, chiếm 98,72% tổng số cổ phiếu được phép phát
hành. Tổng thu ròng từ đợt chào bán là 151.924.344.000 đồng được dùng để bổ sung
nguồn vốn lưu động của Công ty mà cụ thể là bổ sung vốn để đầu tư phát triển cũng như
mở rộng vùng nuôi hiện có
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ :
Nhằm hoàn thành thủ tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ,
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/05/2013. Công ty đã bán toàn bộ 80.000
cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân là 35.000 đồng/cổ phiếu ngày 18/06/2013 theo
phương thức giao dịch thoả thuận lô lớn tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.
e) Các chứng khoán khác : không có.
III . Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Năm 2013, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung ở trạng thái ổn định tốt và
hiệu quả, mặc dù xuất khẩu cá tra sang các thị trường vẫn còn nhiều khó khăn do khủng
hoảng kinh tế thế giới. Các Xí nghiệp đông lạnh đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp đáp ứng
tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ có kế hoạch đầu tư đúng hướng, chủ động được
nguồn nguyên liệu nên Công ty đã vượt kế hoạch sản lượng xuất khẩu đề ra, đáp ứng tiến độ
giao hàng của các hợp đồng xuất khẩu. Agifish có cơ hội thuận đẩy mạnh xuất hàng sang
Hoa Kỳ khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả cuối cùng đợt xem xét hành chính
thuế chống bán phá giá lần thứ 8 (POR8) giai đoạn từ 1/8/2010 đến 31/7/2011 đối với mặt
hàng cá tra philê đông lạnh của Việt Nam với các mức thuế chống bán phá giá đối với cá tra
philê Việt Nam tăng cao do DOC thay đổi quốc gia tham chiếu để tính mức phá giá từ
Bangladesh sang Indonesia ( một nước có sản lượng cá tra nuôi không đáng kể nên giá
thành sản xuất của nước này cao hơn rất nhiều so với của Việt Nam). Riêng Công ty
Agifish, không có tên trong danh sách bị đơn của đợt xem xét lần này ( POR8 ) nên vẫn
chịu mức thuế 0,02USD/kg. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm 2013, tình hình cạnh tranh
giữa các doanh nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ làm cho giá bán ngày càng giảm, kinh doanh
ngày càng gặp khó khăn hơn khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả sơ bộ đợt xem
xét hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 9 (POR9) vào tháng 9/2013 cho AGF thông
qua Công ty cổ phần Hùng Vương là 2,15 USD/kg.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu 2012
Trung & Nam Mỹ 1,83%

Châu Á
13,52%

Úc
13%

Đông Âu&Nga
11,33%

Tây Âu
13,01%
Trung Đông
4,5%

Tây Âu
13,01%

Hoa Kỳ
42,75%

Cơ cấu thị trường xuất khẩu 2013
Nam Mỹ 0,22%

Đông Âu & Nga
3,81%

Châu Á
9,53%

Úc
7,74%

Tây Âu
9,10%
Trung Đông 4,36%

Hoa Kỳ
65,23%

Sản phẩm giá trị gia tăng của Agifish tiếp tục được bình chọn là “ Hàng Việt Nam chất
lượng cao 2014 ” , tiêu thụ mạnh trong mạng lưới các đại lý trên toàn quốc đặc biệt là các
hệ thống siêu thị Metro, Coop-mart, Big C,… Doanh thu sản phẩm giá trị gia tăng đạt 108
tỷ đồng, sản lượng 2.220 tấn.
2. Tình hình tài chính
Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, giữ được uy tín và mối quan hệ tốt với các tổ
chức tín dụng, vốn cho sản xuất kinh doanh vẫn được đảm bảo. Trong quý III/2013, Công ty
thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá phát hành 12.000 đ/cp :
kết quả có 12.695.162 cp đã được các nhà đầu tư đặt mua trên tổng số cổ phiếu chào bán
12.859.288 cp, tỷ lệ chào bán đạt 98,72 %. Tổng số tiền thu được 152.341.944.000 đồng.
Sau phát hành , ba cổ đông lớn chiếm 80% cổ phần :
- Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước : 8,24%
- Công ty Cổ phần Hùng Vương:
51,41%
- Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình : 20,35 %
Với kết quả phát hành cổ phiếu thành công nêu trên, Công ty đã nâng vốn điều lệ từ
128.592.880.000 đồng lên 255.544.500.000 đồng.
3.

Những cải tiến về về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được Ban Tổng giám đốc quan tâm hàng đầu, đồng
thời triển khai đến cấp quản lý cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh các hoạt động kiểm soát
thường xuyên và định kỳ theo quy trình sản xuất. Ban TGĐ chỉ đạo thống nhất chung về
tiêu chuẩn chất lượng cho phù hợp với từng thị trường cụ thể và xem đây là một trong
những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Công tác quản lý chi phí sản xuất đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, góp phần hạ giá thành sản
phẩm. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý đã tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn
Đồng thời chủ động hơn về nguồn nguyên liệu đầu vào, Công ty đã có chiến lược đẩy mạnh
phát triển vùng nuôi sao cho nâng tỷ lệ chủ động từ 40 - 50% lên đến 70% trong những
năm sắp tới. Agifish luôn tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và an toàn vệ sinh thực phẩm để
cá nuôi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài ra, phát triển vùng nguyên còn nhằm kiểm soát
những rủi ro như :
•

Chất lượng nguyên liệu mua ngoài có thể không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc
tế như ASC, BAP

•

Nguồn cung có thể không ổn định, nông dân có thể tạm dừng việc nuôi cá khi giá
thành nuôi cá tăng cao hơn giá bán

•

Gía cá mua ngoài có thể biến động lớn, không ổn định so giá thành nuôi cá của
Công ty, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
Năm 2014 phát triển vùng nuôi cá nguyên liệu của Công ty lên 120 – 150 ha, đáp ứng được
70% nhu cầu nguyên liệu đạt tiêu chuẩn ASC, BAP…cho các XNĐL bằng các hình thức
Công ty tự nuôi và liên kết với các hộ ngư dân.

Các nhà máy nổ lực tăng năng suất, sản lượng để giảm chi phí sản xuất từ 10- 20%, ổn định
chất lượng sản phẩm. Xây dựng danh mục hàng giá trị gia tăng có ưu thế canh tranh để định
hướng phát triển sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất hàng giá trị gia tăng cho tiêu thụ nội địa và
xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
Củng cố và phát triển các thị trường truyền thống bằng chất lượng và giá thành cạnh tranh.
Năm 2014 quan tâm đến thị trường Nga, Đông Âu, Trung Quốc.
Các chỉ tiêu kế hoạch 2014
STT
I

KẾ HOẠCH
2013

THỰC HIỆN
2013

tấn

33.000

35.182

33.000

+ Sản lượng

tấn

2.200

2.220

2.200

+ Doanh thu

tỷ đồng

110

108

110

CÁC CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾ HOẠCH
2014

CÁC CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG

1 Sản lượng xuất khẩu (NET)
2 Sản lượng tiêu thụ nội địa
- Hàng chế biến GTGT

II

III

IV

CHỈ TIÊU KIM NGẠCH XNK

1 Kim ngạch xuất khẩu

USD

110.000.000

110.440.450

110.000.000

2 Kim ngạch nhập khẩu

USD

10.000.000

31.720

10.000.000

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

1 Tổng doanh thu

tỷ đồng

3.000

3.056

3.000

2 Tổng chi phí

tỷ đồng

2.880

3.019

2.880

3 Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

120

37

120

Người

3.100

3.124

3.100

4.500.000

4.500.000

4.500.000

KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG

1 Tổng lao động
2 Thu nhập bình quân người/tháng

đ/n/t

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán.
IV . Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Công ty đã vượt qua khó khăn, đạt và hoàn thành một số các chỉ tiêu kế hoạch của năm
2013. Kiên trì thực hiện các giải pháp đã đề ra : tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm,

mở rộng thị trường, giảm chi phí; vươn lên giữ vị trí thứ hai trong số doanh nghiệp xuất cá
tra Việt Nam.
Biến động lao động trong năm rất lớn nên việc triển khai thực hiện kịp thời các chế
độ chính sách hổ trợ như nâng lương, tăng tiền ăn giữa ca cho công nhân trong tình hình
lạm phát giá cả tăng cao làm cho người lao động gắn bó với Công ty hơn, góp phần ổn định
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty
Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, Tổng giám đốc đã đề nghị Hội đồng quản trị
phê chuẩn việc bổ nhiệm 1 phó Tổng giám đốc mới và miễn nhiệm 2 phó Tổng giám đốc.
Ban Tổng giám đốc đã lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2013 và của Hội đồng quản trị.
Năm 2013, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tình hình sản xuất kinh
doanh của Công ty nói chung ở trạng thái ổn định tốt và có hiệu quả. Tình hình tài chính của
Công ty nhìn chung ổn định, vốn dành cho sản xuất kinh doanh được đáp ứng đầy đủ. Qua
đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành công, uy tín của Công ty ngày càng được
nâng cao, năng lực cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành cũng được tăng lên đáng
kể.
3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị thống nhất cao về định hướng kế hoạch kinh doanh 2014 : tình hình khó
khăn vẫn còn, thiếu hụt cá nguyên liệu ngày càng trầm trọng. Nhưng nếu Công ty chủ động
được nguyên liệu, làm tốt công tác thị trường, tăng cường bán buôn thì cũng là cơ hội tốt để
sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao vì hiện nay nhiều doanh nghiệp không trụ vững được
do thiếu vốn lẫn nguồn nguyên liệu bởi người dân treo ao mà doanh nghiệp lại không đủ
nguồn lực tài chính để tự thả nuôi. Vì vậy, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2014 không tăng trưởng so với 2013. Dự phòng cho tình huống Bộ thương
mại Hoa Kỳ (DOC ) công bố mức thuế chống bán phá giá cho AGF trong kỳ xem xét hành
chinh POR9 ở mức cao, thị trường Hoa Kỳ gặp khó khăn, Công ty sẽ định hướng lại thị
trường xuất khẩu trong năm 2014. Trong đó chú trọng nhiều đến thị trường Đông Âu, Nga,
Trung Quốc
Theo kế hoạch chung của Tập đoàn Hùng Vương : sẽ cung ứng hàng nông thuỷ sản vào hệ
thống chợ của H&T tại Mỹ, xí nghiệp đông lạnh 360 của Agifish chuyên sản xuất hàng gía
trị gia tăng tiêu thụ trong hệ thống các siêu thị ở thị trường nội địa, cần phải đẩy mạnh sản
xuất hàng giá trị gia tăng xuất khẩu. Xí nghiệp đông lạnh 360 xây dựng danh mục hàng hoá
xuất khẩu có tính cạnh tranh cao, đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tê để có thể
tham gia sản xuất một số mặt hàng cung ứng cho chương trình này của Tập đoàn.
V . Quản trị Công ty
1. Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị
Số lượng thành viên: 6 người. Trong đó:
+ Thành viên bên trong

: 3 người

+ Thành viên bên ngoài

: 3 người

Nhiệm kỳ:

5 năm

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

Ghi chú

1. Ngô Phước Hậu

Chủ tịch

2013 – 2018

Thành viên độc lập

2. Dương Ngọc Minh

Phó Chủ tịch

2013 – 2018

Thành viên độc lập

3. Nguyễn Văn Ký

Phó Chủ tịch

2013 – 2018

4. Phù Thanh Danh

Thành viên

2013 – 2018

5. Võ Thành Thông

Thành viên

2013 – 2018

6. Nguyễn Văn Khải

Thành viên

2013 - 2018

Thành viên độc lập

Tóm tắt lý lịch cá nhân của các thành viên:
Ông Ngô Phước Hậu
Họ và tên:

NGÔ PHƯỚC HẬU

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

08 – 06 – 1956

Nơi sinh:

Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang

CMND:

350624332 ngày cấp 05 – 03 - 2001, nơi cấp: An Giang

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

37/28 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận I, TPHCM

Số ĐT liên lạc:

0913834615

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư sinh hoá

Quá trình công tác:

1995 – 2001: Giám đốc Công ty XNK Thủy sản An giang
2001 đến 2009: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng
Giám đốc Công ty Agifish

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ
chức niêm yết:

- Chủ tịch HĐQT

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ
chức khác:

- Thành viên Hội đồng quản trị Phòng Thương mại Công
nghiệp Việt Nam (VCCI)
- Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội chế biến và xuất khẩu

thuỷ sản Việt Nam ( VASEP )
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện
nay):
150.009 cổ phần, chiếm 0,60 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:

150.009 cổ phần, chiếm 0,60% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ
cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
Những khoản nợ đối với Công ty:
Lợi ích liên quan đối với Công ty:
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Ông Dương Ngọc Minh
Họ và tên:

DƯƠNG NGỌC MINH

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

22 – 10 – 1956

Nơi sinh:

TP.Hồ Chí Minh

CMND:

021997925, ngày cấp 20 - 10 – 2003 nơi cấp: TPHCM

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

218/33/7 Minh Phụng, Phường 6, Q6, TPHCM

Số ĐT liên lạc:

0903 311 111

Trình độ chuyên môn:

Kinh doanh

Quá trình công tác:

Từ 1975 đến 1984: Phó Giám đốc kiêm Chỉ huy trưởng
Nông trường Duyên Hải.
Từ 1984 đến 1994: Giám đốc Công ty chế biến thủy sản
Hùng Vương.
Từ 2003 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng
Giám đốc Công ty cổ phần Hùng Vương.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ
chức niêm yết:

Thành viên Hội đồng quản trị.

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ
chức khác:

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
cổ phần Hùng Vương

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện
nay):

13.136.932 cổ phần, chiếm 51,41 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

13.136.932 cổ phần, chiếm 51,41 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ
cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
Những khoản nợ đối với Công ty:
Lợi ích liên quan đối với Công ty:
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Ông Nguyễn Văn Ký (vui lòng xem phần Ban Điều hành bên trên)
Ông Phù Thanh Danh (vui lòng xem phần Ban Điều hành bên trên)
Ông Võ Thành Thông (vui lòng xem phần Ban Điều hành bên trên)
Ông Nguyễn Văn Khải
Họ và tên:

NGUYỄN VĂN KHẢI

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

04-11-1967

Nơi sinh:
CMND:

021680111, ngày cấp 13/08/2011, nơi cấp: TPHCM

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

115/863A, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp,
TP Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc:

0838406868

Trình độ chuyên môn:

Quản lý Công nghiệp

Quá trình công tác:

Tháng 06/1994 – 06/1995: Trợ lý Tổng giám đốc

Công ty LD VU TRAC
Từ tháng 06/1995 đến 1996: Kỹ sư, Công ty LD VU
TRAC
Từ tháng 12/1998 đến tháng 9/2005 : Giám đốc điều
hành Công ty TNHH Xuyên Thái Bình
Từ 10/2005 đến nay : Tổng giám đốc Công ty CP
Xuyên Thái Bình.
Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần
Xuyên Thái Bình
Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán
SSI

Số CP nắm giữ :

5.200.000 cổ phần, chiếm 20,35% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

5.200.000 cổ phần, chiếm 20,35 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:
Những người liên quan có nắm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

b) Các tiểu ban của Hội quản trị
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị
Các cuộc họp của HĐQT:
+ Họp Hội đồng quản trị lần thứ 49 ngày 01/03/2013 để thảo luận; quyết định về việc tạm
ứng cổ tức năm 2012 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Sau khi thảo
luận HĐQT đã nhất trí kết luận cuộc họp với các nội dung như sau:


Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/04/2013 tại Hội
trường Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP
Long Xuyên, Tỉnh An Giang.



Chi tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% /mệnh giá ngày
22/04/2013.

Ngày 18/03/2013 Hội đồng quản trị có gửi thông báo đến UBCKNN, Sở giao dịch
chứng khoán TPHCM cùng toàn thể cổ đông dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2013 là ngày 03/05/2013.
+ Họp Hội đồng quản trị lần thứ 50 ngày 04/04/2013 để thảo luận và thống nhất điều chỉnh
một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. kế hoạch sản xuất kinh
doanh 2013, thành lập Công ty kiểm nghiệm, Công ty cổ phần bột cá An Minh-Long
Xuyên.



Thống nhất thành lập Công ty kiểm nghiệm làm dịch vụ kiểm nghiệm vi sinh, kháng
sinh hàng nông sản, thuỷ sản cho các nhà máy chế biến của Công ty cũng như các tổ
chức, cá nhân ngoài Công ty có nhu cầu kiểm nghiệm. Bộ máy quản lý điều hành
của Công ty kiểm nghiệm do Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm theo điều lệ của
Công ty



Thống nhất thành lập Công ty cổ phần chế biến bột cá An Minh – Long Xuyên có
vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó Công ty Agifish tham gia góp vốn 30 % tương
đương 15 tỷ đồng cùng với ông Phan Thông Minh góp vốn 35% tương đương 17,5
tỷ đồng và ông Mã Minh Quang góp vốn 35% tương đương 17,5 tỷ đồng. Ngành
nghề hoạt động của Công ty CP chế biến bột cá An Minh - Long Xuyên : sản xuất
bột cá và mỡ cá; mua bán bột cá và mỡ cá; mua bán lương thực, thực phẩm, nông
sản; mua bán thủy sản. Cử Ông Nguyễn Văn Ký - Tổng giám đốc Công ty Agifish –
đại diện phần góp vốn của Công ty Agifish tại Công ty cổ phần chế biến bột cá An
Minh – Long Xuyên.



Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 theo đề nghị của Tổng
giám đốc, trình Đại hội đồng cổ đông 2013.
Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2013 : phát hành 12.859.288 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với
tỷ lệ 1: 1 với giá 12.000 đ/cp.



+ Họp Hội đồng quản trị ngày 18/04/2013 để thông qua việc bổ sung thêm nội dung vào
chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 : HĐQT xét thấy nhiệm kỳ của
các thành viên trong HĐQT cũng như trong BKS không đồng nhất, vì vậy HĐQT đề xuất
Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên HĐQT và BKS thuộc nhiệm kỳ cũ và
tiến hành bầu mới Thành viên HĐQT và BKS theo nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 theo quy
định của pháp luật hiện hành
+ Họp Hội đồng quản trị lần thứ 51 ngày 03/05/2013 để bầu và bổ nhiệm, miễn nhiệm
nhân sự lãnh đạo Công ty
+ Họp Hội đồng quản trị lần thứ 52 ngày 07/05/2013 để thảo luận và thống nhất việc bán
lại cổ phiếu quỹ nhằm hoàn thành thủ tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng
vốn điều lệ, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/05/2013.
+ Họp Hội đồng quản trị lần thứ 53 ngày 06/06/2013 để thảo luận và xem xét hồ sơ đăng
ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2013 do Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn tư vấn.
+ Họp Hội đồng quản trị lần thứ 54 ngày 25/10/2013 : họp thường kỳ quý III/2013


Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng 12.695.162 cổ phiếu của đợt
phát hành cho cổ đông hiện hữu nhằm đưa số lượng cổ phiếu phát hành thêm này
vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.



Giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị
Sở KH&ĐT tỉnh An Giang thay đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và
đăng ký thuế cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang với số vốn
từ 128.592.880.000 đồng lên 255.544.500.000 đồng theo đúng quy định của pháp
luật.



Cho phép chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty con ( M&T SEAFOOD’ S
CORP ) tại Hoa Kỳ, thực hiện trong quý IV/2013

+ Họp Hội đồng quản trị lần thứ 55 ngày 27/12/2013 : họp thường kỳ quý IV/2013 để sơ
kết tình hình sản xuất kinh doanh 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014


Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 theo đề nghị của Tổng giám đốc :
- Sản lượng xuất khẩu:

33.000 tấn

- Hàng GTGT:



STT

- Kim ngạch xuất khẩu:

110 triệu USD

- Kim ngạch nhập khẩu:

10 triệu USD

- Doanh thu

3.000 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế

120 tỷ đồng

- Tổng lao động

3.100 người

- Thu nhập bình quân

4.500.000 đ/người/tháng.

Tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng lại cổ phần của Công ty M&T Seafood’s
Corp tại Mỹ trong thời gian tới. Việc này sẽ được thực hiện song song với việc xin
phép Bộ kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.
Thành viên HĐQT
Ngô Phước Hậu
Dương Ngọc Minh
Nguyễn Văn Ký
Phù Thanh Danh
Võ Thành Thông
Nguyễn Văn Khải

1
2
3
4
5
6

2.200 tấn

Chức vụ
Chủ tịch
P.Chủ tịch
P.Chủ tịch
TV
TV
TV

Số buổi họp
tham dự
8
8
8
8
8
5

Tỷ lệ
100%
100%
100%
100%
100%
62.5%

Lý do không tham
dự

Được Đại hội đồng cổ
đông thường niên
2013 bầu vào HĐQT
ngày 03/05/2013

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT

Số nghị quyết

Ngày

Nội dung
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2013 và tạm ứng cổ tức năm 2012
Góp vốn thành lập Công ty cổ phần chế biến bột cá
An Minh – Long Xuyên có vốn điều lệ 50 tỷ đồng.
Cử người đại diện phần vốn góp.
Thành lập Công ty kiểm nghiệm làm dịch vụ kiểm
nghiệm vi sinh, kháng sinh hàng nông, thuỷ sản

1

01/NQHĐQT-2013

01/03/2013

2

02/NQHĐQT-2013

04/04/2013

3

03/NQHĐQT-2013

04/04/2013

4

04/NQHĐQT-2013

04/04/2013

Điều chỉnh kế hoạch SXKD 2013 và thông qua
phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

5

05/NQHĐQT-2013

18/04/2013

Thông qua việc bổ sung thêm nội dung vào chương
trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

6

06/NQHĐQT-2013

03/05/2013

Thông qua việc để bầu và bổ nhiệm nhân sự lãnh
đạo Công ty

7

06A/NQHĐQT-2013

03/05/2013

Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự
lãnh đạo Công ty

8

07/NQHĐQT-2013

22/05/2013

Thông qua việc bán lại cổ phiếu quỹ của Công ty

9

08/NQHĐQT-2013

06/06/2013

Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ
đông hiện hữu

10

09/NQHĐQT-2013

25/10/2013

Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số
lượng 12.695.162 cổ phiếu của đợt phát hành cho
cổ đông hiện hữu.
Giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai
thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị Sở KH&ĐT tỉnh
An Giang thay đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh và đăng ký thuế cho Công ty Cổ phần
Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang với số vốn từ
128.592.880.000 đồng lên 255.544.500.000 đồng
Cho phép chuyển nhượng 100% cổ phần của Công
ty con ( M&T SEAFOOD’ S CORP ) tại Hoa Kỳ,
thực hiện trong quý IV/2013

10/NQHĐQT-2013

27/12/2013

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 theo
đề nghị của Tổng giám đốc
Tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng lại cổ phần
của Công ty M&T Seafood’s Corp tại Mỹ trong
thời gian tới.

Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhất trí lựa chọn Công
ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán năm 2013.
2 . Ban Kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát
Ông Lê Nam Hải:
Họ và tên:

LÊ NAM HẢI

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

17/07/1971

Nơi sinh:

Hải Dương

CMND:

022341792 ngày cấp 20 – 02 - 2008, nơi cấp: TPHCM

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

43 Nguyễn Đình Chi, Phường 9, Quận 6, Tp HCM

Số ĐT liên lạc:

0902838383

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân tài chính, kế toán

Quá trình công tác:
+ Từ 1993 đến 1998:

Ngân hàng TMCP Quế Đô

+ Từ 1998 đến 2010:

Công ty kiểm toán AASC

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ
chức niêm yết:

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Agifish

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hùng Vương
chức khác:
Số CP nắm giữ
thời điểm hiện nay):

(tại

+ Đại diện sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ
cổ phiếu của tổ chức niêm yết

Không có

Những khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Ông Nguyễn Thanh Tùng:
Họ và tên:

NGUYỄN THANH TÙNG

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

25/05/1983

Nơi sinh:

Hà Nội

CMND:

012345319 ngày cấp 28/06/2000, nơi cấp: CA Hà Nội

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

42 Ấu Triệu, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội

Số ĐT liên lạc:

0733854245

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác::

Từ 2006 đến 2007 : Chuyên viên giao dịch Tiền tệ Ngoại
hối – Trung tâm Nguồn vốn – Ngân hàng TMCP
Techcombank
Từ 2007 đến 2009 :Chuyên viên tư vấn – Bộ phận dịch vụ
Ngân hàng Đầu tư – Công ty CP Chứng khoán Sài Goàn (
SSI )
Từ 2009 đến 2011 : Chuyên viên Tư vấn – Bảo lãnh phát
hành – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí ( PSI )
Từ 2011 đến nay Trợ lý HĐQT Công ty CP Hùng vương,
Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lâm thuỷ sản Bến
Tre

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty Agifish

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:

Trợ lý HĐQT Công ty CP Hùng vương, Thành viên Ban
kiểm soát Công ty CP Lâm thuỷ sản Bến Tre

Số CP nắm giữ
(tại thời điểm hiện nay ):

100 cp

+ Đại diện sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết

Không có

Những khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Cô Triệu Nguyễn Ngọc Minh
Họ và tên:

TRIỆU NGUYỄN NGỌC MINH

Giới tính:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

11/08/1985

Nơi sinh:

Rạch Giá – Kiên Giang

CMND:

361973782 ngày cấp 05 – 09 - 2000, nơi cấp: Cần Thơ

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

144 Khu vực 2, Phường Ba Láng, Q. Cái Răng, Cần Thơ

Số ĐT liên lạc:

01684641900

Trình độ chuyên môn:

Cử Nhân Kinh Tế

Quá trình công tác:

Cty XNK Thủy Sản An Giang

+ Từ 01/09/2008 đến nay:

1234 Trần Hưng Đạo Tp.Long Xuyên An Giang

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:

Nhân viên Xí nghiệp Dịch vụ thuỷ sản

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:

Không

Số CP nắm giữ
(tại thời điểm hiện nay):
+ Đại diện sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết

Không có

Những khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát :
Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
trong quản lý và điều hành Công ty theo quy định của của Điều lệ Công ty và Quy chế quản
trị Công ty.
3 . Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng giám đốc,
Ban kiểm soát
a) Thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2013 như sau:
Trong năm 2013, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận bất kỳ khoản thù
lao nào từ Công ty.
b) Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

Stt

01
02
03

Người thực hiện
giao dịch

AGIFISH
Võ Văn Phong
Triệu Thị Tươi

Quan hệ với cổ đông
nội bộ/cổ đông lớn

cổ phiếu quỹ
Phó Tổng giám đốc
vợ ông Võ Phước
Hưng
(nhân viên
công bố thông tin )

V . Báo cáo tài chính

Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ
Số cổ
phiếu
80.000
0
501

Tỷ lệ
0,62%

Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ
Số cổ
phiếu
0
5,000
1.101

Lý do tăng, giảm
(mua, bán,
chuyển đổi,
thưởng...)

Tỷ
lệ
bán
mua
mua

