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 CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 

 
 

 Thời gian: Thứ bảy (từ 08h30) ngày 27 tháng 04 năm 2013 
Địa điểm: 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM 

     
STT Nội dung    

 Đón tiếp cổ đông và đại biểu 
Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội & Phiếu biểu quyết… 

 Ban Lễ tân (từ 07h30)  

I. THỦ TỤC KHAI MẠC    
     

1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự  Ban Tổ chức  
2 Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội  Trưởng ban Kiểm soát  
3 Thông qua chương trình nghị sự  Ban Tổ chức  
4 Đề cử và biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư 

ký đoàn, Ban kiểm phiếu 
 (nt)  

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI    
     

1 Phát biểu khai mạc Đại hội  Chủ tịch HĐQT  
2 Báo cáo của Hội đồng Quản trị  Phó Chủ tịch HĐQT  
3 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: Kết quả hoạt động 

năm 2012 & Nhiệm vụ-Kế hoạch SXKD năm 2013 
 Tổng Giám đốc  

4 Báo cáo của Ban Kiểm soát: Kết quả Thẩm định tình 
hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2012 

 Trưởng ban Kiểm soát  

5 Thông qua các Tờ trình:    
 - Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2012   Giám đốc Tài chính  
 - Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2013  (nt)  
 - Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013  (nt)  
 - Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty  Thành viên HĐQT  

 NGHỈ GIẢI LAO    
6 Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình  Chủ tọa đoàn/Cổ đông  
 

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI    
     

1 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội  Thư ký đoàn  
2 Phát biểu bế mạc Đại hội  Chủ tịch HĐQT  

   BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 gởi 
đến các cổ đông, được cập nhật trên website công ty: http://www.savitechco.com.vn. 
Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ tại địa chỉ này. 
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DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA 

Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban kiểm phiếu 
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 

 
 
Kính thưa Đại hội, 
 
- Căn cứ Điều 19 Điều lệ (năm 2012) của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn 

Đông; 
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 diễn ra một cách hợp lệ và 

trật tự, theo đúng chương trình nghị sự với thời lượng phù hợp, và đạt được mục 
đích yêu cầu chung; 

Ban Tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị cổ đông và đại biểu có tên sau đây 
sẽ tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. 

1. Chủ tọa đoàn  
  - Ông Võ Nguyên Khôi Chủ tịch HĐQT 
  - Ông Bùi Quang Khoa Phó chủ tịch HĐQT 
 - Ông Bùi Nam Long Tổng giám đốc 
 - Bà Nguyễn Thị Hoài Dung Trưởng ban Kiểm soát 

2. Thư ký đoàn  
  - Ông Võ Trần Quốc Kế toán trưởng 
 - Bà Nguyễn Thị Thu Phượng CBQL SAVITECH 

3. Ban kiểm phiếu  
 - Bà Lê Thị Thanh Tuyền CBQL SAVITECH 
 - Ông Huỳnh Trường Sơn CBQL SAVITECH 
 - Bà Phan Thị Hảo Cổ đông 

 
Trường hợp không có đề cử nào khác, đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua. 
Xin cảm ơn quý vị cổ đông. 
Kính mời Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn vào vị trí làm việc điều hành Đại hội. 
 
 
                          BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG  
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK  COMPANY 

 

 TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2013  
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PHÁT BIỂU KHAI MẠC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 
(Của Chủ tịch HĐQT công ty) 

 
Kính thưa quý vị cổ đông và quý vị đại biểu, 

 
Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Ban Tổ chức 

Đại hội, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị cổ đông và quý vị đại biểu đến 
tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn 
Viễn Đông ( SAVITECH) hôm nay. 

Năm 2012, được coi là một trong những năm kinh tế thế giới gặp nhiều khó 
khăn. Cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu tiếp tục sa lầy, tăng trưởng kinh tế chậm 
lại, thất nghiệp tăng cao, sức mua hạn chế…điều này đã tác động tiêu cực đến nền 
kinh tế Việt Nam. 

Trong nước, chính sách kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô tuy có phát 
huy tác dụng nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường. Thị trường vàng 
không ổn định, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục trầm lắng và đóng băng, thị trường 
chứng khoán ảm đạm và suy yếu. Tất cả tác động đến đời sống xã hội và hoạt động 
kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty SAVITECH.  

Dưới áp lực đó, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã nổ lực cố gắng không 
ngừng, áp dụng những chính sách – biện pháp phù hợp, đúng đắn để đưa Công ty vượt 
qua giai đoạn khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Nhằm đem lại lợi ích bền vững 
cho quý cổ đông và Công ty. 

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Công nghệ Sài 
Gòn Viễn Đông, hôm nay Công ty tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 
để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 
giao phó, thông qua quyết toán tài chính năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận 
năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ SXKD cho năm 2013 và giải quyết một số 
nội dung quan trọng khác. 
Kính thưa quý vị, 
 Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn chưa tìm được lối thoát cho 
riêng mình, năm 2013 tiếp tục là năm có nhiều rủi ro và thách thách thức đặt ra đối 
với HĐQT và BKS, Ban điều hành cũng như toàn thể quý vị cổ đông. Chính vì vậy, 
chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Đại hội nhằm đưa ra những 
quyết định đúng đắn, góp phần phát triển Công ty ổn định bền vững đem lại lợi ích hài 
hòa cho cổ đông, khách hàng, Công ty và xã hội. Với tinh thần đó, chúng tôi tin tưởng 
rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. 
Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. 
Xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, và thành đạt 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG 
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK  COMPANY 

 

 TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2013  
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 
 
Kính thưa quý vị đại biểu, quý cổ đông công ty, 
Kính thưa toàn thể Đại hội, 
 Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam (năm 2005); Luật Chứng khoán Việt Nam 
(năm 2006), và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (năm 
2012). 

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo của HĐQT về tổng 
kết quá trình quản trị công ty, chỉ đạo chiến lược phát triển kinh doanh công ty giai 
đoạn 2009-2013, 2013-2015; đồng thời đề ra định hướng hoạt động của HĐQT, soát 
xét điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển công ty phù hợp với tình hình kinh tế 
trong từng thời kỳ.  

 

Phần I 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ công ty 

Năm thứ 4 của nhiệm kỳ II (2009-2013) 
 

I. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị: 
Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ II được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

bầu cử tín nhiệm, có trách nhiệm và quyền hạn quản lý công ty hoạt động phù hợp với 
Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật. 

Cơ cấu, phân công thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009-2013) được 
tóm tắt như sau: 

STT Thành viên Hội đồng quản 
trị đương nhiệm 

Chức danh Ngày tham gia 
HĐQT 

1 Ông Võ Nguyên Khôi Chủ tịch 20/03/2009 

2 Bà Nguyễn Thị Thu Phó chủ tịch 20/03/2009 

3 Ông Bùi Quang Khoa Phó chủ tịch  20/03/2009 

4 Ông Bùi Nam Long Thành viên 20/03/2009 

5 Ông Bùi Quang Minh Thành viên 10/08/2010 
 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG 
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK  COMPANY 

 

 TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2013  
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II. Công tác quản trị công ty, chỉ đạo giám sát hoạt động SXKD và đầu tư tài 
chính đối với Ban Tổng giám đốc. 

1. Công tác quản trị công ty 
HĐQT nhiệm kỳ II, đã cố gắng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả 
công tác quản trị công ty, bảo đảm phù hợp với luật định hiện hành, Điều lệ, và thực 
tiễn trong hoạt động kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển từng giai đoạn. Các nội 
dung chủ yếu về công tác quản trị công ty như sau: 
Cập nhật và duy trì các quy chế quản trị công ty. 

- Quy chế quản lý nội bộ công ty: phân cấp quản lý, chế độ giám sát, chế độ làm 
việc trong và giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc; thực hiện 
báo cáo quản trị công ty định kỳ hàng quý và năm cho Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM. 

- Quy chế quản lý tài chính: thực hiện báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 
tháng (soát xét), và cả năm (kiểm toán) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 
Sở GDCK TP.HCM. 

- Qui định về văn hóa ứng xử và trách nhiệm điều hành công ty cũng như lãnh 
đạo các phòng ban trong công ty phải có tinh thần tự trọng, biết nói lời xin lỗi, 
và sẵn sàng thực hiện văn hóa từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ, gây 
thiệt hại cho công ty,... 

Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký doanh nghiệp và  cơ cấu vốn cổ đông.  
- Bổ sung Điều lệ công ty trong nhiệm kỳ II theo điều lệ mẫu đối với các công ty 

niêm yết và căn cứ theo Luật doanh nghiệp. 
- Đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 11 (2012) tă ng vốn điều lệ công ty từ 

87.000.000.000 đồng lên 95.699.830.000 đồng. 
- Về cơ cấu vốn cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán 

chốt ngày 18/03/2013, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi 
nhánh TP.HCM lập: 

Stt Cổ đông 
Số lượng  
cổ đông 
(người) 

Số cổ phần 
 sở hữu  

(cổ phần) 

Tỷ lệ  
sở hữu 
 (%) 

1 Cổ đông trong nước 138 9.569.983 100,00% 

  Tổ chức 3 3.892.523 40,67% 

  Cá nhân 135 5.677.460 59,33% 

2 Cổ đông nước ngoài 0 0   

  Tổ chức 0 0   

  Cá nhân 0 0   

  Tổng cộng 138 9.569.983 100,00% 
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2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, và chiến lược đầu tư phát triển công 
ty 
Nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, riêng tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn tiềm ẩn về kinh tế, vì thế HĐQT nhiệm kỳ II tiếp tục theo dõi sát chính sách chủ 
trương định hướng trong việc điều hành chung của chính phủ, tăng cường và duy trì 
chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và CBQL thông qua việc áp dụng chế độ 
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư tài chính (dài hạn) tại các cuộc họp 
thường kỳ, các cuộc họp mở rộng, hoặc báo cáo theo yêu cầu. 
Về sản xuất kinh doanh: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2012 và xét duyệt kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2013 theo tình hình chung 
của nền kinh tế, chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua. 
Về đầu tư phát triển: Năm 2012 công ty không triển khai thực hiện bất kỳ dự án đầu 
tư mới nào; chỉ soát xét, bổ sung điều chỉnh, phê duyệt các phương án hợp tác kinh 
doanh chuyển tiếp từ những năm trước và tiếp tục chỉ đạo quá trình tái cơ cấu công ty, 
gắn với tái cơ cấu tài chính - đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty thành viên, liên 
doanh, liên kết với tổng giá trị đầu tư tính đến ngày 31/12/2012 như sau: 
 

STT Nhóm ngành kinh doanh  
chủ yếu 

Giá trị đầu tư vào các nhóm 
ngành  

Tỷ lệ đầu tư 
(%) 

1 Văn hóa, Giáo dục 12.001.713.830 23,70 

2 Giấy, sản xuất- In 19.067.663.689 37,65 

3 Kinh doanh thương mại 17.086.500.000 35,16 

  4 Chè, cà phê và nông sản 1.774.774.816 3,50 

  Tổng cộng 50.650.652.335 100.00 

 
Về phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa công ty: 

- Hoạch định và phê duyệt tổ chức bộ máy, nhân sự CBQL điều hành các cấp 
của công ty.  

- Chỉ đạo quá trình xây dựng văn hóa công ty, định hướng phát triển cán bộ nhân 
viên toàn diện, với mục tiêu đem lại giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư và CBCNV 
công ty. 

III. Đánh giá về vai trò/trách nhiệm của HĐQT 
1. Những mặt làm được. 

Nhìn chung, trong năm thứ 4 của nhiệm kỳ II (2009-2013) HĐQT công ty đã tập trung 
thống nhất quản lý, chỉ đạo toàn diện hoạt động công ty, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ 
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 giao phó. Cụ thể là: 

-   HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thành công việc niêm yết bổ sung thêm 869.983 cổ 
phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 
21/11/2012, nâng tổng số cổ phiếu niêm yết lên đến là 9.569.983 cổ phiếu. 

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, bảo toàn 
và phát triển được nguồn tài sản công ty. Thực hiện chế độ công bố thông tin 
về doanh nghiệp và tài chính minh bạch, công khai, và kịp thời đến các cổ 
đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng. Bảo đảm thực hiện đúng về các quyền lợi 
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và nghĩa vụ của cổ đông. 
- Cân đối, phân bổ các nguồn lực của công ty để cố gắng duy trì hoạt động kinh 

doanh ổn định trong tình hình khó khăn, chú trọng đầu tư lĩnh vực giáo dục 
theo đúng chiến lược phát triển dài hạn mà công ty đã hoạch định.  

- Duy trì việc làm ổn định, nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý, bảo đảm 
thu nhập, đời sống vật chất-tinh thần đối với CBCNV- người lao động. Cố 
gắng duy trì thu nhập người lao động trong tình tình khó khăn hiện nay.  

- Hình ảnh, thương hiệu công ty Savitech cũng như sản phẩm luôn bảo đảm uy 
tín với người tiêu dùng, nhà sản xuất, công chúng trong phạm vi cả nước và 
khu vực. 

- Xây dựng văn hóa công ty, tham gia tích cực công tác xã hội-từ thiện, gìn giữ 
và bảo vệ môi trường…  

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 được giao, trong tình hình khó khăn của 
kinh tế - xã hội, Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, bảo toàn vốn cổ đông, giá 
cổ phiếu của Công ty luôn ổn định tạo niềm tin cho cổ đông và nhà đầu tư, giữ vững 
được thị phần ngành sản xuất phụ tùng, duy trì ngành kinh doanh giấy thương mại, 
bước đầu khai thác có hiệu quả ngành đầu tư giáo dục; tiếp tục xây dựng cơ sở vững 
chắc để Công ty phát triển bền vững.  
 

2. Những mặt chưa làm được. 
Kết thúc năm tài chính 2012, các chỉ tiêu tài chính đã không hoàn thành kế hoạch theo 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 đã đề ra. 

- Doanh số giảm đến 66,79% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5,91% 
so với cùng kỳ năm trước và đạt 1,78% so với kế hoạch đề ra. Báo cáo của Ban 
điều hành sẽ phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan về kết quả 
tài chính 2012 của công ty, rất mong toàn thể cổ đông xem xét, ghi nhận và 
chia sẻ về việc này. 

 
Phần II 

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Năm 2013 

 
I. Khái quát đặc điểm tình hình 
1.  Những khó khăn/thách thức: 
- Những biến động và thách thức của kinh tế toàn cầu đã và đang tác động đến Việt 
Nam trên các mặt chủ yếu sau: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam suy giảm (tăng trưởng 
GDP năm 2012 của Việt Nam chỉ ở mức 5,03%); Nhu cầu nước ngoài giảm (đặc biệt 
cầu của Khu vực đồng Euro, Mỹ) sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của 
Việt Nam, các dòng vốn FDI và ODA vào Việt Nam; Căng thẳng địa chính trị ở 
Trung Đông và Syria có thể tạo cú sốc về giá dầu, khiến giá cả thế giới biến động 
mạnh trở lại sẽ tiếp tục tạo áp lực lên lạm phát cũng như cán cân thương mại của Việt 
Nam trong những năm tới, Thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm và xu hướng tăng 
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cường các rào cản thương mại tại các thị trường xuất khẩu chủ lực (Mỹ, EU, Nhật 
Bản) sẽ tạo nhiều khó khăn cho xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt khi khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp Việt Nam còn yếu; Xu hướng tái cơ cấu kinh tế toàn cầu đang 
và sẽ đặt Việt Nam trước các thách thức mới, đòi hỏi những giải pháp mới phù hợp để 
đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong trung và dài hạn. Việc các nước 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, hướng đến sử dụng các công nghệ mới, tiết 
kiệm và sử dụng năng lượng sạch sẽ tạo sức ép nâng cao năng lực cạnh tranh đối với 
Việt Nam.  
- Bước sang năm 2013, khi công cuộc tái cơ cấu kinh tế mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu 
với mục tiên ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, dự báo nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, 
hoạt động sản xuất vẫn chưa được cải thiện, nhu cầu tiêu thụ phục hồi chậm sẽ ảnh 
hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
- Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong quý 1/2013 
tăng so với năm 2012. Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất của các Doanh nghiệp 
gặp nhiều khó khăn buộc Doanh nghiệp phải cắt giảm lao động để tiết kiệm chi phí. 
- Giá xăng dầu đã tăng lên mức kỷ lục, giá các mặt hàng thiết yêu khác như: Điện và 
dịch vụ công cũng được đề nghị tăng tạo hiệu ứng làm chi phí đẩy tăng cao và hơn 
nữa là sẽ kích lạm phát tăng lên trong khi sức mua chưa được cải thiện. 
- Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp 
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng điều kiện để xác định thuộc 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thay đổi, Công ty không còn thuộc đối tượng trên, không 
còn được hưởng chính sách miễn giảm và gia hạn thuế; do đó Công ty sẽ phải cạnh 
tranh trong một môi trường khắc nghiệt hơn.  

2. Những thuận lợi/cơ hội: 
- Lĩnh vực đầu tư giáo dục của Savitech bước vào giai đoạn khai thác hiệu quả 

và sinh lợi, thông qua hệ thống Trường Việt Mỹ. 
- Lợi thế cạnh tranh tốt của công ty trong ngành kinh doanh giấy thương mại với 

các khách hàng, nhà cung ứng lâu năm và tiềm năng. 
- Năng lực sản xuất sản phẩm cơ khí, phụ tùng xe gắn máy dự kiến sẽ tăng thêm 

doanh thu sau khi thực hiện việc cơ cấu lại việc sản xuất và sắp xếp lại các máy 
móc thiết bị phù hợp. 

- Theo tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, Quốc hội, chính phủ sẽ 
tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các luật liên quan để bảo đảm khung pháp lý 
đầy đủ, khả thi, cạnh tranh công bằng, theo định hướng hội nhập sâu rộng cho 
các doanh nghiệp. 

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và những năm tiếp 
theo. 

Trên cơ sở phân tích những khó khăn-thuận lợi của năm 2013, những mặt đã làm 
được-chưa làm được trong năm vừa qua, HĐQT định hướng chỉ đạo hoạt động trong 
năm thứ 5 của nhiệm kỳ II (2009-2013) như sau: 
1. Hội đồng quản trị sẽ tập trung năng lực và trí tuệ để tìm giải pháp phát triển bền 
vững.  
2. Sẽ tiếp tục nổ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao hoạt động của 
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Ban điều hành nhằm đạt mục tiêu an toàn và hiệu quả đã đề ra. 
3. Xem xét lại chương trình hành động và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 trong đó 
có tái cơ cấu nhân sự trong toàn công ty. Hoàn thiện các quy chế quản trị công ty, bảo 
đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt 
động của công ty và tập đoàn. 
4. Chiến lược phát triển đầu tư mở rộng hệ thống Trường Việt Mỹ sau thời gian 05 
năm tham gia đầu tư và xây dựng hoàn thiện cở sở vật chất hệ thống Trường Việt Mỹ 
bước đầu đã thu được kết quả tài chính tích cực. Công ty Savitech sẽ tiếp tục khai thác 
hiệu quả dài hạn của hệ thống Trường Việt Mỹ từ năm 2013 trở đi. Công ty sẽ triển 
khai thực hiện giai đoạn 02 của Dự án đầu tư mở rộng cơ sở vật chất tại địa chỉ 252 
Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM theo dự án tổng thể đã được thiết kế, 
quy hoạch và phê duyệt từ năm 2009. 
5. Tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty; soát xét lại các danh mục đầu tư 
của các công ty liên kết và sẵn sàng thoái vốn tại các công ty liên kết hoạt động ổn 
định nhưng chưa bảo đảm mức sinh lợi kỳ vọng. 
6. Duy trì họp thường kỳ hàng quý (mở rộng mời BKS, BTGĐ tham dự), hay bất 
thường để kịp thời chỉ đạo, giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc, 
các tiểu ban thuộc HĐQT trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh 
doanh hàng quý/hàng năm của công ty, bảo đảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu. 
7. Duy trì chế độ CBTT minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho cổ 
đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông. 
8. Duy trì chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ 
CBQL kế thừa, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần CBCNV- người lao động. 
9. Xây dựng và phát triển thương hiệu SAVITECH, văn hóa doanh nghiệp, gìn giữ 
môi trường xanh-sạch-đẹp trong phạm vi công ty. 
 

Kính thưa Đại hội, 
Kính thưa quý vị đại biểu và quý vị cổ đông, 

Năm 2012, gam màu chủ đạo của bức tranh kinh tế thế giới là “xám tối” trong bối 
cảnh nhịp độ tăng trưởng trên toàn cầu tiếp tục yếu. Cuộc khủng hoảng nợ công ở 
châu Âu tiếp tục sa lầy mà lối thoát thì chưa thật sự rõ ràng, kinh tế Mỹ, Nhật Bản đều 
không mấy khả quan, các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Barazil… đều 
không giữ được tốc độ tăng trưởng như những năm trước. 
Đối với Việt Nam, năm 2012 cũng là năm khó khăn với tăng trưởng kinh tế thấp, tỷ lệ 
thất nghiệp cao, sức mua hạn chế, số doanh nghiệp đã giải thể và ngừng hoạt động 
tăng mạnh nhất trong vòng 10 năm qua. 
Trong lĩnh vực Giấy và sản phẩm cơ khí cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh về nhu 
cầu sử dụng do hầu hết các khách hàng đều giảm sản lượng sản xuất nguyên nhân 
chính là do hàng tồn kho nhiều không tiêu thụ được. 
Tuy kết quả kinh doanh của Công ty không hoàn thành kế hoạch như sự kỳ vọng của 
quý vị cổ đông, song kết quả kinh doanh an toàn này phản ánh sự cố gắng và nổ lực 
hết mình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên 
Công ty đã cùng nhau vượt qua cơn suy thoái kinh tế 2012. 
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Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng giám đốc, tập thể CBCNV, các tổ chức của công ty 
đoàn kết, đồng thuận, cống hiến trí tuệ và năng lực để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 
được giao. Rất mong tại Đại hội kỳ này, với sự tín nhiệm, với những ý kiến phản 
biện/đóng góp quý báu của quý vị sẽ giúp cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009-2013) 
hoạt động có hiệu quả hơn nữa.  
Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chân thành tri ân quý cổ đông, khách hàng, CBCNV 
công ty, cùng với lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.  
Tất cả vì sự thành công của Đại hội, vì sự phát triển bền vững của Công ty Savitech.  
Xin trân trọng cảm ơn. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 

về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 
và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 

 
Kính thưa Đại hội, 
Thay mặt Ban Điều hành công ty, tôi xin kính trình Đại hội về Kết quả hoạt động kinh 
doanh năm 2012 và Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2013 như sau: 
Năm 2012 là năm đầy bất ổn đối với nền kinh tế thế giới khi một số nước trong Khu 
vực đồng tiền chung Châu Âu vẫn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng, mức tăng trưởng 
kinh tế của Nhóm các nước có nền kinh tế phát triển (G7) rất thấp chỉ 0,7%, các nước 
thuộc nền kinh tế mới nổi (BRICS) như: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ…tăng trưởng chậm 
lại chỉ dừng ở cón số 4%. Theo Ngân hàng thế giới (WB) tăng trưởng kinh tế toàn cầu 
ở mức khá yếu 2,3%. 
Kinh tế Việt Nam cũng đã trải qua 01 năm đầy biến động và sóng gió. Chất lượng 
kinh tế vĩ mô tuy được cải thiện so với năm 2011, chỉ số lạm phát ở mức 6,81%; 
Nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế rất thấp, chỉ đạt 5,03% (mức thấp nhất trong vòng 
13 năm qua). Năm qua cũng chứng kiến nhiều biến động của nền kinh tế như: tình 
hình nợ xấu tăng cao, bất động sản đóng băng, chỉ số VN-Index trượt dốc, thanh lọc 
ngành ngân hàng, lãi suất 06 tháng đầu năm rất cao, khả năng tiếp cận vốn khó, sức 
mua của thị trường giảm sút và có đến hơn 50.000 doanh nghiệp phá sản. 
Trước những khó khăn và diễn biến khó lường của nền kinh tế; Được sự chỉ đạo sát 
sao, sự ủng hộ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị; Với phương châm không lùi 
bước trước khó khăn, tập thể và Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung trí tuệ, nỗ lực 
không ngừng, áp dụng các giải pháp để đối phó với tình hình suy thoái; Mục tiêu 
hướng đến sự ổn định trong ngắn hạn để phát triển bền vững trong dài hạn. 
1. Báo cáo tình hình tài chính: 
- Tổng giá trị tài sản tính đến 31/12/2012 là: 131.275.139.361 đồng, trong đó: 

o Tài sản ngắn hạn:  55.904.132.108 đồng 
o Tài sản dài hạn:  75.371.007.253 đồng 

- Vốn cổ đông hiện nay là: 95.699.830.000 đồng. 

- Tổng doanh thu năm 2012: 77.120.407.094 đồng. 

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 220.336.627 đồng 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG 
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK  COMPANY 

 

 TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2013  
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2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
2.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh: 

Trong những năm qua Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn xác định đầu tư vào 
ngành giáo dục là chiến lược trọng tâm để Savitech phát triển bền vững. Tuy nhiên 
trong quá trình chuyển đổi thì ngành kinh doanh Giấy thương mại và ngành Sản xuất 
phụ tùng xe vẫn đóng vai trò then chốt; tạo đà quan trọng để Savitech thực hiện các 
mục tiêu, chiến lược phát triển dài hạn. 
Năm 2012 nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều 
khó khăn. Điều này đã tác động rất xấu đến họat động sản xuất kinh doanh của hầu hết 
các doanh nghiệp, trong đó có Savitech. 
Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Savitech chỉ thu được những 
kết quả chủ yếu sau:  

Chỉ tiêu 
 (Đvt: triệu đồng) 

Năm 
2011 

Năm  
2012 

% thực 
hiện 

2012/2011 

Kế hoạch 
 Năm 
2012 

% hoàn  
thành  
Năm 
2012 

Tổng doanh thu 232.200 77.120 33,21% 189.107 40,78% 

Lợi nhuận trước thuế 4.339 220 5,07% 15.008 1,47% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 613 0 0,00% 2.633 0,00% 

Lợi nhuận sau thuế 3.725 220 5,91% 12.375 1,78% 

Các chỉ tiêu tài chính như: Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau 
thuế đều giảm so với năm trước và không hoàn thành kế hoạch đề ra; Nguyên nhân 
giảm do: Doanh thu và lợi nhuận của Savitech phụ thuộc rất nhiều vào sản lượng tiêu 
thụ hàng hóa và sản phẩm; Năm 2012 khó khăn của nền kinh tế khiến sức mua của thị 
trường giảm sút; các yếu tố vĩ mô đều không thuận lợi và hơn nữa đứng trước hàng 
trăm nghìn doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng phá sản buộc Công ty phải chấp 
nhận chọn giải pháp kinh doanh an toàn, chủ yếu tập trung giải phóng hàng tồn kho, 
bảo toàn vốn cho cổ đông; Mặt khác vẫn duy trì công ăn việc làm cho người lao động 
trong Công ty. 

2.2. Tình hình hoạt động trong năm 2012 
2.2.1. Sản xuất: 

- Ngành nghề cơ khí vốn là thế mạnh kinh doanh truyền thống của Công ty, do đó toàn 
bộ quá trình sản xuất luôn được theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo quy trình 
công nghệ đã được Công ty ứng dụng, sử dụng tiết kiệm chi phí tối đa, tăng năng suất 
và giảm giá thành sản phẩm. 
- Sản phẩm nhập kho cũng như xuất ra thị trường tiêu thụ luôn đảm bảo các chỉ tiêu về 
chất lượng, kiểu dáng, màu sắc, đặc tính mỹ thuật của sản phẩm, thiết kế bao bì bắt 
mắt hiện đại. 
- Kế hoạch sản xuất được Ban điều hành Công ty xây dựng dựa trên cơ sở bài toán 
kinh tế phù hợp với năng lực sản xuất, tình hình thị trường, hàng tồn kho, vòng quay 
vốn… 
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2.2.2. Kinh doanh Giấy thương mại: 
- Tổng doanh số Giấy thương mại năm 2012 chỉ đạt 49,279 tỷ đồng, chiếm 63,90% 
doanh số toàn ngành và giảm 75,12%  so với năm 2011. 
- Vòng quay vốn lưu động trong năm không được thuận lợi, sự chênh lệch về thời hạn 
thanh toán hàng nhập khẩu và phải thu khách trong nước là còn khoảng khá xa, lãi vay 
06 tháng đầu năm tăng cao, việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong tình hình kinh tế suy 
thoái là rất mạo hiểm và chứa đựng nhiều rủi ro, tất cả tạo thành rào cản lớn đối với 
việc kinh doanh Giấy thương mại làm cho ngành kinh doanh này không thể đạt doanh 
số và lợi nhuận như kỳ vọng. 

2.2.3. Tình hình đầu tư: 

- Sự hoạt động có hiệu quả của Hệ thống Trường Quốc tế Việt Mỹ đã đem lại cho 
Công ty khoản cổ tức 1.605 triệu đồng nhưng do sự giảm giá cổ phiếu (VID) và sự 
khó khăn chung của các Công ty mà Savitech tham gia đầu tư đã làm phát sinh chi phí 
dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 3.902 triệu đồng do đó hoạt động đầu tư tài chính 
của Công ty trong năm bị lỗ 2.420 triệu đồng. 
 - Công ty vẫn duy trì và soát xét cân đối đầu tư tài chính vào các công ty thành viên, 
công ty liên kết theo 4 nhóm ngành kinh doanh, với tổng mức đầu tư đạt hơn 50 tỷ 
đồng. 
Đầu tư vào Công ty liên kết: 
                                                                                                   (Đơn vị tính: triệu đồng) 

Tên Công ty liên kết Ngành nghề Vốn 
 điều lệ 

Tỷ lệ  
nắm giữ 

(%) 
Giá trị 

1. Trường Tiểu Học Dân Lập Việt Mỹ Văn hóa-Giáo dục 2.500 35% 875 

2. Trường Trung Học Cơ Sở Việt Mỹ Văn hóa-Giáo dục 2.000 40% 800 

3. Trường Trung Học Phổ Thông Việt Mỹ Anh Văn hóa-Giáo dục 2.000 40% 800 

4. Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục  
Hoàng Việt Văn hóa-Giáo dục 13.500 30% 2.549 

Cộng       5.024 

(Giá trị ở trên đã trừ dự phòng giảm giá đầu tư tài chính; Nguyên giá là 6.975 triệu đồng) 

 
Đầu tư dài hạn khác: 
                                                                                                   (Đơn vị tính: triệu đồng) 

Tên Công ty Ngành nghề Vốn 
 điều lệ 

Tỷ lệ  
nắm giữ 

(%) 
Giá trị 

1. Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại 
Viễn Đông Giấy, sản xuất-In 255.227 2,23% 1.539 

2. Công ty CP Chè Minh Rồng Chè, cà phê và 
nông sản 13.600 1,79% 1.215 

3. Công ty CP Chè Cà Phê Di Linh Chè, cà phê và 
nông sản 22.000 0,91% 560 
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4. Công ty CP Giấy Toàn Lực Giấy, sản xuất-In 96.000 17,66% 16.950 

5. Công ty CP Thương Mại Toàn Lực Kinh doanh thương 
mại 93.870 18,97% 17.806 

6. Công ty CP Văn Hóa Giáo Dục Viễn Đông Văn hóa-Giáo dục 50.000 10,00% 4.752 

7. Công ty CP Sách Và Dịch Vụ Văn Hóa Tây 
Đô Văn hóa-Giáo dục 45.000 4,95% 2.226 

8. Công ty CP In Khánh Hội Giấy, sản xuất-In 12.000 12,50% 578 

Cộng    45.626 

(Giá trị ở trên đã trừ dự phòng giảm giá đầu tư tài chính; Nguyên giá là 54.309 triệu đồng) 

2.2.4. Hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng: 

- Đã hoàn công và bàn giao cho Trường học Việt Mỹ sử dụng tòa nhà 06 tầng cùng 
trang thiết bị giảng dạy học tập, và đây sẽ vẫn là nguồn thu chủ yếu của hoạt động 
giáo dục trong năm 2013. 

2.2.5. Cung ứng: 

- Tổ chức quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc mua và cấp phát sử dụng vật tư, nguyên 
nhiên vật liệu. 
- Lựa chọn nhà cung ứng có tín nhiệm; kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và vật 
tư đầu vào; đảm bảo cung ứng kịp thời cho sản xuất. 
- Thường xuyên phân tích và dự báo tình hình biến động giá cả trên thị trường từ đó 
đã xây dựng kế hoạch và triển khai thu mua nguyên vật liệu dự trữ với giá tốt nhất tạo 
điều kiện thuận lợi cho sản xuất. 

2.2.6. Tài chính kế toán: 

- Lập và cân đối các kế hoạch tài chính nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh và các dự án đầu tư mới của Công ty; 
- Tổng hợp, báo cáo quyết toán hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định của Luật Thuế, 
quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và 
quy định của Công ty. 

2.2.7. Công tác chứng khoán: 

- Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Nghị định, các công văn mới do Bộ Tài 
Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM 
ban hành; Qua đó công tác công bố thông tin định kỳ và thông tin thường xuyên khác 
được đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. 

2.2.8. Tổ chức lao động: 

- Các chính sách về tiền lương, tiền thưởng được công ty thực hiện tốt nhằm khích lệ 
người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài.  
- Các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn khám sức 
khoẻ định kỳ, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và cải thiện môi trường làm việc, 
đào tạo về quản lý và nghiệp vụ chuyên môn… được công ty thực hiện theo đúng quy 
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chế của công ty và quy định của pháp luật liên quan. 
- Công ty luôn chấp hành tốt các quy định, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước. 
Công tác bảo vệ môi trường và nội quy lao động luôn được thực hiện thường xuyên. 
Duy trì an ninh trật tự, PCCC, phòng chống bão lụt đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản 
của Công ty. 
- Toàn thể Công ty từ Ban điều hành đến CBCNV luôn đoàn kết, ý chí, nỗ lực, phấn 
đấu để vượt qua khó khăn. 

3. Những thành quả đạt được trong năm 2012 (trong điều hành quản lý, chính 
sách, biện pháp…) 
Trong năm 2012 Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai thực hiện các hoạt động của 
Công ty như: 
- Sắp xếp lại bộ máy nhân sự tại các bộ phận sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm tối 
đa các khoản chi phí không hợp lý, tối ưu hóa máy móc thiết bị trong sản xuất, thúc 
đẩy bộ phận kinh doanh tìm kiếm khai thác khách hàng mới và duy trì ổn định khách 
hàng tiềm năng của công ty.   
- Thực hiện chính sách bán hàng, phân phối hợp lý, giữ được quy mô thị trường và 
khách hàng truyền thống. 
- Đầu tư vào giáo dục là lĩnh vực trọng tâm được Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
hoạch định, đây là chiến lược để Công ty phát triển lâu dài và ổn định nhằm tận dụng 
lợi thế về quỹ đất và vị trí mặt bằng thuận lợi mà Savitech đang có. Do đó, bên cạnh 
một số dự án liên quan đến giáo dục đã được Công ty hoàn công và bước đầu đem lại 
hiệu quả, tạo ra được giá trị gia tăng, Công ty đang tiếp tục nghiên cứu, hoạch định 
các dự án về giáo dục lớn hơn. 
- Thực hiện tốt chính sách nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bổ sung và luân chuyển cán 
bộ quản lý trung-cao cấp; xây dựng và áp dụng hệ thống bảng lương mới theo quy 
định về mức lương tối thiểu của Chính phủ, bảo đảm việc chi trả tiền lương, phụ cấp, 
tiền thưởng phù hợp, và thu nhập cho người lao động ổn định. 
- Bên cạnh duy trì tốt hệ thống chất lượng ISO 9001:2000 mà Công ty đang áp dụng, 
Ban điều hành Công ty luôn tìm ra những chính sách và giải pháp quản lý mới phù 
hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
- Áp dụng và cải tiến công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, kinh doanh, quan hệ 
cổ đông và quan hệ khách hàng. 
- Công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường khác theo quy định hiện hành của 
UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM. 
- Xây dựng tốt văn hoá công ty trên cơ sở tất cả CBCNV đồng thuận, tôn trọng và 
tuân thủ; liên kết hoạt động và chia sẻ những giá trị tinh thần-vật chất giữa cá nhân với 
công ty, đối tác, khách hàng.  

4. Phương hướng hoạt động SXKD năm 2013. 

4.1. Mục tiêu chung năm 2013: 
- Hoạt động chiến lược trọng tâm của Savitech là khai thác hiệu quả lĩnh vực đầu tư 
giáo dục với chuỗi hệ thống 11 trường song ngữ Việt Mỹ (Vaschools) đào tạo các cấp 
học từ mầm non đến hết lớp 12 tại TP.HCM và các khu đô thị lớn ở các tỉnh thành 
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phía Nam. 
- Duy trì lĩnh vực kinh doanh giấy thương mại, tiếp tục mở rộng thị trường và tăng thị 
phần ngành sản xuất kinh doanh phụ tùng xe. 
- Hợp tác triển khai các dự án tại các công ty mà Công ty Savitech tham gia đầu tư tài 
chính.  
- Bảo đảm được việc làm ổn định cho người lao động; phát huy thương hiệu Savitech; 
bảo đảm mức tăng trưởng về doanh số, lợi nhuận. 

4.2. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính chủ yếu năm 2013: 

Bước vào năm 2013, theo các chuyên gia kinh tế nhận định: Tuy tình hình có cải thiện 
hơn, nhưng về cơ bản nền kinh tế đang đối diện với 4 thách thức: Nguy cơ tái lạm 
phát cao kèm theo sự trì trệ của thị trường sẽ làm cho tình hình khó khăn thêm; Tình 
hình nợ xấu chưa được cải thiện nên dòng tín dụng vẫn bị tắc nghẽn, nền kinh tế 
không hấp thụ được vốn; Tình trạng thừa tiền thiếu vốn còn kéo dài; Khả năng tiếp 
cận vốn của DN vẫn còn khó khăn; Khả năng kéo giảm lãi suất cho vay không nhiều, 
khó đáp ứng sự mong đợi của Doanh nghiệp; Những nỗ lực để làm ấm thị trường bất 
động sản chưa thể mang lại kết quả, nên thanh khoản của thị trường này khó được cải 
thiện... 
Với bề dày xây dựng và phát triển, phát huy lợi thế của doanh nghiệp, HĐQT và Ban 
điều hành đề ra các mục tiêu phấn đấu và các chỉ tiêu kinh tế-tài chính năm 2013 như 
sau: 

BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 
năm 2012 

Kế hoạch 
năm 2013 

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 77.120 120.000 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 220 7.500 

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp Triệu đồng 0 1.625 

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 220 5.875 

5 Cổ tức  %   

 
4.3. Những giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch: 
Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2013 như trên, HĐQT và Ban điều hành 
sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây: 
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc Hệ thống trường Việt 
Mỹ nhằm khai thác hiệu quả hoạt động của nhà trường đặc biệt là hiệu quả tài chính. 
Không ngừng năng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng thương hiệu Vaschool xứng 
tầm với quy mô tài chính, cơ sở vật chất cũng như trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ 
giáo viên giàu chất lượng. 
- Đối với các Công ty mà Savitech tham gia đầu tư tài chính, HĐQT và Ban lãnh đạo 
Công ty tiếp tục cùng phối hợp hoặc cùng tham gia chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh 
doanh (tùy thuộc vào vốn góp hoặc quyền hạn của Công ty) nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị này để Công ty thu được cổ tức nhiều 
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hơn, phù hợp hơn trong việc phát huy hiệu quả vốn mà Công ty đã đầu tư. 
- Nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng công nghệ, chất lượng và 
giá cả sản phẩm cạnh tranh. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối để sản phẩm đến tay 
người tiêu dùng một cách thuận lợi nhất.Gia tăng hoạt động hậu mãi, chăm sóc khách 
hàng truyền thống, nhằm phát huy tối đa yếu tố hiệu quả kinh doanh trong các ngành 
nghề của Công ty. 
- Khai thác tối đa tài sản Công ty như: Máy móc thiết bị hoạt động hết công suất, tối 
ưu hiệu quả trong doanh thu lợi nhuận, tăng cường việc thu hồi công nợ, giảm hàng 
tồn kho…  
- Khuyến khích CBCNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cải tiến các 
quy trình sản xuất, tác nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, 
năng suất lao động, hiệu quả trong công việc. 
- Tiếp tục các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài cho CBQL, nâng cao kỹ năng 
nghề nghiệp cho công nhân viên, phát triển nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát 
triển của Công ty.  
- Tiếp tục tăng cường công tác an toàn lao động-PCCC-bảo vệ môi trường, quản trị rủi 
ro, kiểm soát chất lượng sản phẩm, để phòng ngừa và hạn chế các rủi ro, chống lãng 
phí. 
- Duy trì việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đúng với quy định hiện 
hành của các Cơ quan chức năng, cung cấp thông tin cho các cổ đông và các nhà đầu 
tư tiềm năng. 

 
Kính thưa Đại hội, 

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có tác động lớn đến tình hình 
sản xuất kinh doanh của công ty, Ban điều hành chúng tôi xin cam kết trước Đại hội 
và Hội đồng Quản trị sẽ nổ lực nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động công ty, 
phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2013. 

Chúng tôi tin tưởng rằng, công ty sẽ tiếp tục củng cố và khẳng định thương 
hiệu doanh nghiệp, phát triển bền vững đúng định hướng chiến lược phát triển giai 
đoạn 2011-2015, tạo dựng niềm tin vững chắc cho cổ đông và đem lại lợi ích thiết 
thực nhất cho cổ đông.  

Vì vậy, chúng tôi trân trọng đề nghị Đại hội xem xét, thống nhất thông qua kết 
quả kinh doanh năm 2012 và các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 như 
chúng tôi vừa mới trình bày. 

 
Kính chúc sức khỏe toàn thể Đại hội. 
Chúc đại hội thành công tốt đẹp! 
 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 
Tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2012 

 
 
 Kính thưa Đại hội, 

 
      Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được qui định trong Điều lệ 
của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Động, họat động SXKD của Cty đã được 
kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC), chúng 
tôi xin báo cáo trước Đại hội về “Kết quả thẩm định tình hình tài chính và SXKD năm 
2012” của Công ty  như sau : 
 

I/ TÌNH HÌNH VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TÍNH ĐẾN 31.12.2012. 
 
1. Tổng nguồn vốn tính đến 31.12.2012:                          131.275.139.361 
Nguồn vốn chủ sở hữu:                                                     110.451.814.259 

- Vốn cổ đông:                                                            95.699.830.000 
- Thặng dư vốn cổ phần:                                               4.800.000.000 
- Các quỹ:                                                                               5.350.969.208 

+ Quỹ đầu tư phát triển:       3.526.899.032 
+ Quỹ dự phòng tài chính:   1.824.070.176 

- Lợi nhuận chưa phân phối:                                       4.601.015.051 
     Nợ phải trả:                                                                          20.823.325.102 

- Phải trả người bán:                                                    2.161.581.250 
- Người mua trả tiền trước:                                                 4.112.957.135 
- Vay và nợ ngắn hạn:                                                       2.900.841.111 
- Vay và nợ dài hạn:                                                               9.228.201.497 
- Thuế và các khoản phải trả nhà nước:                            303.033.359 
- Chi phí phải trả:                                                                 24.929.380 
- Các khoản phải trả, phải nộp khác:                              1.797.552.962 
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:                                        294.228.408 

     
     2. Tổng tài sản tính đến 31-12-2012:                                   131.275.139.361 
        2-1: Tiền mặt và tiền gởi ngân hàng:                                      1.145.979.697 
        2-2: Phải thu khách hàng:                                                     41.289.335.286 
        2-3: Trả trước cho người bán:                                                      56.795.000 
        2-4: Các khoản phải thu khác:                                                    6.592.345.343 
        2-5: Hàng tồn kho:                                                                 6.629.782.033 
        2-6: Tài sản ngắn hạn khác:                                                        189.894.749 
        2-7: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn:                                  75.371.007.253 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG 
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK  COMPANY 

 

 TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2013  
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              Trong đó : 
              - Tài sản cố định:                                                              24.686.708.830 
              - Đầu tư tài chính dài hạn:                                                 61.284.011.652 
              - Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn                               -10.633.359.317 
             - Tài sản dài hạn khác :                                                                 33.646.088 
 
II/ KẾT QUẢ KINH DOANH: 

1. Tổng doanh thu năm 2012:                                             77.120.407.094 
Trong đó:  
Doanh thu phụ tùng các lọai: 24.667.986.264 
     Trong đó: 
                Doanh thu sản xuất phụ tùng:       23.420.946.146 
                Doanh thu bán vật tư, nguyên liệu: 1.247.040.118 
Doanh thu giấy các loại:                                                             49.279.817.468 
Doanh thu cung cấp dịch vụ ( Cho thuê kho, mặt bằng)                   1.069.683.632 
Doanh thu hoạt động tài chính :     1.613.952.460 
Trong đó : - Cổ tức được chia :                                                         1.605.000.000 

      Thu nhập khác : ( Hỗ trợ di dời , thanh lý thiết bị)                               488.967.270                       
2. Tổng chi phí năm 2012:                                                   76.900.070.467 
Trong đó: 
Giá vốn hàng bán:                                                                  67.312.538.060 
Chi phí bán hàng:                                                                       2.691.812.382 
Chi phí quản lý doanh nghiệp:                                                   2.239.004.354 
Chi phí tài chính:                                                                           4.541.034.822 
  Trong đó : - Dự phòng giảm giá các khỏan đầu tư TC :                 3.902.750.317 
Chi phí khác:                                                                                  115.680.849 
 
3. Tổng lợi nhuận năm 2012:                                                  220.336.627 
Trong đó: 
Lợi nhuận từ sản xuất phụ tùng xe và bán vật tư, nguyên liệu:         2.000.313.550 
Lợi nhuận từ giấy các loại:                                                            532.900.586 
Lợi nhuận từ cung cấp dịch vụ (Cho thuê kho):                                    240.918.432 
Lợi nhuận hoạt động tài chính                                                          -2.927.082.362 
Thu nhập khác : (Hỗ trợ di dời & TLý TS)                                           373.286.421 
 

 III/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: 
 
       Kết thúc năm tài chính 2012 , Ban kiểm soát chúng tôi có một số nhận xét: 
 

1- Cty CP Công Nghệ Sài gòn Viễn Đông đã lập các báo cáo tài chính theo đúng 
qui định, đồng thời đã phản ảnh trung thực và hợp lý tình hình tài sản, nguồn vốn 
và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012. 
 
 

      2- Về sản xuất kinh doanh : 
         Nền kinh tế thị trường thế giới và Việt nam suy thoái, khủng hoảng thừa, chứng 
khoán sụt giảm ….dẫn đến các doanh nghiệp trong nước lao đao, Công ty CP Công 
nghệ Sài Gòn Viễn Đông cũng nằm trong số đó, lần lượt các chỉ tiêu cụ thể như sau : 
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           a- Doanh thu sản xuất kinh doanh và thu nhập khác thực tế là 75.506 triệu 
đồng, chỉ đạt 40,89 % so với kế họach, tổng chi phí sản xuất kinh doanh thực tế là 
72.359 triệu đồng, đạt 41,56 % so với kế hoạch. Kết quả là các họat động sản xuất 
kinh doanh và thu nhập khác đạt lợi nhuận không cao, chỉ đạt 29,88 % so với kế 
hoạch, có giá trị là 3.147 triệu.  
           b- Doanh thu họat động tài chính đạt 1.613 triệu, trong đó Cty được chia cổ tức 
từ đầu tư tài chính là 1.605 triệu, nhưng chi phí tài chính có giá trị là 4.541 triệu, trong 
đó do thị trường chứng khoán sụt giảm, Cty phải lập dự phòng giảm giá cổ phiếu của 
các Cty đầu tư liên kết, đầu tư dài hạn là 3.902 triệu, kết quả làm Cty bị lỗ từ hoạt 
động tài chính là -2.927 triệu .  
     Như vậy Cty chỉ còn lãi 220 triệu  đồng, đạt 1,46% so với kế hoạch . 
 
       3-Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn : 
   Cty đã cố gắng thu hồi nợ nhanh để thanh toán cho các khoản vay nhằm giảm 
chi phí lãi vay cho Cty. Từ đó,vay ngắn hạn giảm 55% so với năm trước, vay dài hạn 
giảm 20% so với năm trước, lãi vay cũng giảm hơn 25% so với năm trước. 
 
       4- Các khoản đầu tư : 
        - Cty đang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống Trường Trung 
Học Việt Mỹ tại 252 Lạc Long Quân - P.10 - Q.11, với diện tích trên 4.000 m2,  giá trị 
công trình tính đến 31/12/2012 là: 22 tỷ 441 triệu đồng. Sau khi công trình hoàn 
thành, sẽ được kiểm toán báo cáo quyết toán đầu tư hoàn thành theo chuẩn mực kiểm 
toán VN số 1000 . 

 
   - Đầu tư liên kết và đầu tư tài chính tính đến 31/12/2012 là 61.284.011.652 đồng, 
giảm 5% giá trị so với năm trước, mục đích thu hồi bớt vốn chuyển sang sản xuất 
kinh doanh ngành hàng chính của Cty, đồng thời giảm thiểu rủi ro đầu tư trong 
tình hình thị trường cạnh tranh khó khăn  . 

 
Một số chỉ tiêu trong đầu tư tài chính : 

+ Công ty đã nhận được cổ tức của Trường Tiểu học Việt Mỹ là: 525.000.000 
đồng . 
+ Công ty đã nhận được cổ tức của Trường Trung học Việt Mỹ là:1.080.000.000 
đồng.         
+ Cty được miễn 100% tiền thuê đất trong suốt thời gian đầu tư liên kết làm trường 
học tại địa điểm 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11 theo Nghị định CP số 69/2008, có 
giá trị là 604.560.000 đồng/năm, kể từ năm 2010 đến năm 2057. 
 
   5-Các khoản phải thu  và phải trả : 
      Các khoản công nợ phải thu, phải trả đều được Công ty xác nhận công nợ với 
khách hàng, đảm bảo không có nợ khó đòi, thời gian nợ gối đầu tối đa không quá 3 
tháng. Các khoản ứng tiền mua hàng của khách hàng đều được qui định theo hợp 
đồng kinh tế. Nhìn chung, Cty Savitech có đủ khả năng quản lý rủi ro trong công 
nợ phải thu cũng như có đủ tài sản đảm bảo khi tiếp cận ngân hàng để thanh toán 
các khoản phải trả . 

 
   6. Hàng tồn kho: Giảm 65% so với năm trước, không dự trữ nhiều nhưng vẫn 
nằm trong mức dự trữ cho phép, để giảm nợ vay ngân hàng. Từ đó, giảm được chi 
phí lãi vay ngân hàng. Công ty không cần lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vì 
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sản phẩm đạt chất lượng cao, giá bán ra ổn định, được thị trường chấp nhận . 
 
    7- Các quỹ:  
      Cty Savitech đã trích lập thêm vào quỹ dự phòng tài chính 186 triệu từ lợi 
nhuận năm 2011 theo nghị quyết của đại hội cổ đông, nâng số dư hiện nay của 02 
quỹ: Đầu tư phát triển và Dự phòng tài chính, tính đến 31/12/2012 là  
5.350.969.208 đ. Với giá trị trên, Cty đảm bảo cho việc đầu tư chiều sâu cho doanh 
nghiệp hoặc đưa vào xử lý các rủi ro về kinh doanh hay thua lỗ kéo dài . 
       Ngoài ra, Cty đã chi quỹ phúc lợi theo đúng qui định, chăm lo cải thiện đời 
sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Tính đến cuối năm 2012 , số dư quỹ này 
là 294 triệu đồng . 
 
             Trên cơ sở những nhận định về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 
năm 2012, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng Cổ Đông thông qua báo cáo tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh . 
 
            Thay mặt Ban Kiểm Soát, kính chúc toàn thể Quý Đại biểu và Quý Cổ 
đông sức khoẻ và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 
 
             Trân trọng. 
 

                                                                             
BAN KIỂM SOÁT 
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TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 

Về Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2012  
 
 
 

Kính thưa Đại hội, 
Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 
đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC), HĐQT chúng 
tôi kính trình Đại hội Phương án phân phối xử lý/lợi nhuận năm 2012 như sau: 

I. VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2012: Đơn vị tính: VNĐ 
 1/ Tổng doanh số và các khoản thu nhập 77.120.407.094 
 2/ Giá vốn sản phẩm và chi phí 76.900.070.467 
 3/ Lợi nhuận trước thuế 220.336.627 
 4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp  0           
 5/ Lợi nhuận sau thuế 220.336.627 
 6/ Các khoản chi từ lợi nhuận sau thuế  0 
 7/ Lợi nhuận còn lại 220.336.627 

II. ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/PHÂN PHỐI KẾT QUẢ:  
 Hội đồng quản trị chúng tôi dự kiến tiếp tục phân phối như 

sau: 
 

 Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2011 chuyển sang 4.380.678.424 
 Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 220.336.627 
 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2012  4.601.015.051 

 Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2013 4.601.015.051 

Trong điều kiện bất ổn, rủi ro của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói 
riêng vẫn tiếp tục tác động tiêu cực đến sự phát triển của các doanh nghiệp.  
Để bổ sung nguồn lực về tài chính, góp phần đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra cho năm 2013, HĐQT chúng tôi đề nghị Đại hội xem xét và chấp thuận 
thông qua Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2012 như chúng tôi vừa trình 
bày. 
 
Trân trọng. 
                                                                               HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG 
SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK  COMPANY 

 

 TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2013  
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TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 

về Thù lao của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2013 
 

 
Kính thưa Đại hội, 
 

- Theo Khoản 7, Điều 25 Điều lệ (năm 2012) của Công ty CP Công nghệ Sài 
Gòn Viễn  Đông: “Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng 
cổ đông quyết định”, và 

- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2013. 
 
Đề nghị Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết việc tổng mức thù lao cho Hội đồng 
Quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2013 như sau: 
 

Tối đa không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được. 
 
Nhân đây, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội cổ đông: trong năm 2012, HĐQT và 
BKS đã không nhận tiền thù lao nhằm góp phần chia sẽ khó khăn cùng Công ty. 
 
Kính trình Đại hội xem xét quyết định. 
 
 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG  

SAIGON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK  COMPANY 
 
TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2013  
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TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 
về Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán  

Báo cáo tài chính năm 2013 
 

 
Kính thưa Đại hội, 
 

- Căn cứ Khoản 2, Điều 14 Điều lệ (năm 2012) của Công ty CP Công nghệ Sài 
Gòn Viễn Đông về việc “Lựa chọn công ty kiểm toán”, 

 
Theo đó, một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, sẽ 
được chỉ định để tiến hành các hoạt động kiểm toán công ty cho năm tài chính tiếp 
theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với HĐQT. 
 
Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa 
chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn 
Viễn Đông, đúng với chuẩn mực nêu ra trên đây, trên cơ sở chi phí phù hợp và mức 
tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường. 
 
Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định. 
 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 
v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty  

 
Trân trọng kính trình Đại hội, 

- Căn cứ khoản Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ năm 2012 của Công ty 
CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông; 

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế số 0300716891 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 27/11/2012 
về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 

Công ty cần phải thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan trong Điều lệ năm 
2012 của Công ty cho phù hợp luật định hiện hành. Cụ thể như sau: 
 

Điều lệ (Tháng 4/2012) Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2013 

Chương IV – Điều 5:  
Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông 
 sáng lập 
 

Chương IV – Điều 5:  

Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông  
sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 
87.000.000.000 VNĐ( Bằng chữ: Tám 
mươi bảy tỷ đồng Việt Nam) 

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 
95.699.830.000 VNĐ ( Bằng chữ: 
Chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi 
chín triệu tám trăm ba mươi nghìn 
đồng Việt Nam) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được 
chia thành 8.700.000 cổ phần với mệnh 
giá là 10.000 VNĐ/cổ phần 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được 
chia thành  9.569.983 cổ phần với mệnh 
giá là 10.000 VNĐ/cổ phần 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội tham khảo Điều lệ hiện hành của công ty và xem 
xét biểu quyết thông qua. 
 
Trân trọng. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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Ghi chú: Toàn văn Báo cáo kiểm toán được đăng tải trên website : 
www.savitechco.com.vn  


