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CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN      

NĂM 2016 

Thời gian: 13:30, Thứ Ba – Ngày 26 Tháng 04 Năm 2016 

Ðịa điểm: Khách sạn Rex – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam 

 

Thời gian Nội dung 

13:30 – 14:00 Ðón khách và Ðăng ký cổ đông 

14:00 – 14:10 Thủ tục bắt đầu Ðại hội 

 Khai mạc, giới thiệu đại biểu 

 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 

 Giới thiệu chủ tọa, thư ký 

14:10 – 14:15 Thông qua chương trình Ðại hội 

14:15 – 15:45 

Trình bày và xin ý kiến ÐHÐCÐ về những vấn đề sau: 

1. Báo cáo của Ban Ðiều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh 

của  Công ty năm 2015 

 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 

 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 

 4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán 

 5. Tờ trình trích lập quỹ và  phân phối lợi nhuận 2015 

 6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lơ ̣i nhuận năm 2016 

 7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2016 

 8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2016 

 9. Tờ trình bỏ hạn chế tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài 

 10. Tờ trình sửa đổi bổ sung một số nội dung của Ðiều lệ Công ty 

 11. Tờ trình bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 

15:45 – 16:15  Ðại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày 

16:15 – 16:25 Nghỉ giải lao 

16:25 – 16:40 Cổ đông đóng góp ý kiến về các vấn đề khác (nếu có) 

16:40 – 16:50 Công bố kết quả biểu quyết 

16:50 – 17:00 Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội 

17:00 – 17:10 Bế mạc 
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QUY CHẾ 

BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN, 

BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN         

NĂM 2016 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 

29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 

62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ điều lệ Công ty Cô ̉ phần Tập đoàn PAN; 

 

I. BIỂU QUYẾT BẰNG CÁCH GIƠ TAY 

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề 

sau: 

 Thông qua chương trình nghị sự sau khi khai mạc 

 Thông qua danh sách ứng viên cho việc bầu bổ sung Ban kiểm soát 

 Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội 

 

II. BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT 

1. Mỗi cổ đông tham dự ÐHÐCÐ có quyền biểu quyết sẽ nhận được 01 phiếu. Trường 

hợp được nhiều cổ đông ủy quyền dự họp, mà các cổ đông này không tập hợp 

thành một nhóm, thì người được ủy quyền sẽ nhận được số phiếu tương ứng với số 

cổ đông đó. Trường hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông tập hợp 

thành một nhóm có cử đại diện, thì mỗi nhóm cổ đông sẽ nhận được một phiếu.  

2. Phiếu biểu quyết có các thông tin về Tên cổ đông, mã số cổ đông, và số cổ phần 

biểu quyết. 

3. Phiếu biểu quyết sử dụng để biểu quyết các vấn đề nêu ra trong Ðại hội. Với mỗi 

vấn đề cần biểu quyết, quý cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong ba trường 

hợp sau đây: 

(i) Ðồng ý (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông đồng ý) 

(ii) Không đồng ý (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông không đồng ý) 

(iii) Không có ý kiến (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông không có ý kiến). 

4. Sau khi hoàn tất việc đánh đấu, phiếu biểu quyết sẽ được nộp vào thùng phiếu do 

Ban Kiểm phiếu chỉ định. 

 

III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

1.      Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:  

1.1. Nguyên tắc bầu cử:  
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a. Bầu cử đúng Luật, đúng Ðiều lệ Công ty và phù hợp với quy chế này nhằm 

đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các Cổ đông.  

b. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) được tiến hành theo 

nguyên tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín theo phương pháp dồn phiếu.  

c. Người ứng cử, được đề cử để bầu vào BKS không nhất thiết phải là cổ đông 

hoặc người lao động của Công ty và quyền đề cử, bầu cử được tính theo số cổ 

phần sở hữu và đại diện sở hữu.  

1.2. Ðối tượng thực hiện bầu cử:  

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo Ủy quyền của cổ 

đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Trung tâm lưu 

ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/03/2016). 

2.      Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:  

Tiêu chuẩn người ứng cử, người được đề cử vào BKS phải tuân theo các quy định 

tại Luật Doanh nghiệp và Ðiều lệ Công ty.  

3. Đề cử ứng viên BKS và số thành viên được bầu:  

3.1. Ðề cử ứng viên BKS:  

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được để cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 

tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 

40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được 

đề cử tối đa năm (05) ứng viên.  

3.2. Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 thành viên. 

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS:  

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS gồm:  

- Ðơn đề cử tham gia BKS của cổ đông (theo mẫu) 

- Ðơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu) 

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) 

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của ứng viên 

- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) 

- Bản sao hợp lệ Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên 

- Các Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viên được cổ đông là tổ chức hoặc 

nhóm cổ đông ủy quyền đề cử) 

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người 

khác đề cử) 

- Hồ sơ khác nếu có.  

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Ðại hội của Công ty 

trước 17h00 ngày 20/04/2016 theo địa chỉ Công ty sau đây: Công ty Cổ phần Tập 

đoàn PAN – 236/43/2 Ðiện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh. 
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Ðối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Ðại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng 

cử phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Ðại hội để được xem xét. Những hồ sơ 

đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ 

điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên 

công bố tại Ðại hội.  

5. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ 

5.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu 

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần sở hữu theo mã cổ đồng.  

- Cổ đông hoặc đai diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã 

số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) . 

- Phiếu bầu không được viết thêm nội dung nào khác vào phiếu và không tẩy 

xóa, sửa đổi bất kỳ nội dung nào in sẵn trên phiếu bầu.  

5.2. Phiếu bầu không hợp lệ 

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN. 

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên 

đã được ÐHÐCÐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. 

6. Ban kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu 

6.1. Ban kiểm phiếu:  

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đai hội thông qua. 

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo trung thực và có trách nhiệm điều khiển việc 

bầu cử. 

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng 

cử vào BKS.  

6.2. Kiểm phiếu:  

-  Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc 

-  Kết quả bầu cử được thành lập thành văn bản và sẽ được Ban kiểm phiếu 

công bố ngay sau khi tổng kết kết quả bầu cử, và đọc công khai trước Ðại hội 

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:  

Trường hợp số ứng viên có từ 02 người trở lên: Người trúng cử là người có số 

phiếu bầu cao nhất.  

Trường hợp chỉ có 01 ứng viên thì người trúng cử phải có được tỷ lệ 51% số 

phiếu có quyền biểu quyết bỏ phiếu tán thành.  

8. Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Ðại hội xem xét ngay trong phiên họp. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

     CHỦ TỊCH 

 
   

NGUYỄN DUY HƯNG 
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 

TỜ TRÌNH 

DANH SÁCH CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 
 

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN; 

HÐQT kính trình Ðại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các báo cáo và tờ trình cần 

biểu quyết thông qua tại Ðại hội thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 

PAN như sau: 

1. Báo cáo của Ban Ðiều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 

2015 

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 

4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán 

5. Tờ trình trích lập quỹ và  phân phối lợi nhuận 2015 

6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lơ ̣i nhuận năm 2016 

7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2016 

8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2016 

9. Tờ trình bỏ hạn chế tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài 

10. Tờ trình sửa đổi bổ sung một số nội dung của Ðiều lệ Công ty 

11. Tờ trình bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 

 

Thông qua những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Ðại hội đồng cổ đông. 

 

Kính trình ÐHÐCÐ thông qua. 

   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   CHỦ TỊCH 

 

    
   NGUYỄN DUY HƯNG 
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CÁC NỘI DUNG  

TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT  
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016 

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 

 

 I. Báo cáo hoạt động kinh doanh chung năm 2015:  

1.1. Tổng quan  

Năm 2015 là năm đánh dấu sự chuyển đổi rõ nét trọng tâm chiến lược kinh doanh sang 

lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm của PAN.  Một mặt, PAN tiếp tục hiện thực hóa mục 

tiêu trở thành công ty hàng đầu khu vực trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm thông 

qua việc tiếp tục mua lại cổ phần, nâng cao tỷ lệ sở hữu chi phối các công ty có thế 

mạnh trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm, từ đó tạo nên chuỗi giá trị gia tăng 

trong ngành. 

Mặt khác, PAN bắt đầu triển khai tập trung phát triển mảng kinh doanh Thực phẩm 

đóng gói bằng việc thành lập Công ty CP Thực phẩm PAN (PAN Food) nhằm triển khai 

đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hành và quản lý doanh nghiệp tốt nhất cũng như 

kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, marketing, bán hàng và phân phối, 

kết nối được giá trị và tiềm lực.  Thêm vào đó, PAN cũng đã tiến hành thanh lý những 

khoản đầu tư tài chính do không nằm trong chiến lược phát triển để có thể tập trung 

nguồn lực tốt nhất phát triển kinh doanh theo chiến lược đề ra. 

1.2. Tình hình huy động vốn năm 2015:  

 Tháng 1: PAN phát hành riêng lẻ thành công 21.500.000 cổ phiếu với giá phát hành 

35.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết ÐHÐCÐ số 01-05/2014/NQ-ÐHÐCÐ ngày 

10/05/2014 

 Tháng 12:  Phát hành quyền mua cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 

5:1 với số lượng 16.628.749 cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu theo 

Nghị quyết Ðại Hội đồng Cổ đông số 01-04/2015/NQ-ÐHÐCÐ ngày 24/04/2015 

 Tháng 12: phát hành 1.100.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao 

động trong công ty (ESOP) với giá phát hành 18.700 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết 

Ðại hội đồng cổ đông số 01-04/2015/NQ-ÐHÐCÐ ngày 24/04/2015.  

Sau các đợt phát hành vốn trong năm 2015, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 

616.437.480.000 đồng lên 1.008.724.970.000 đồng tại ngày 31/12/2015.  

1.3. Tình hình thực hiện M&A trong năm 2015:  

Với mô hình hoạt động theo hình thức Tập đoàn trong đó Công ty mẹ đóng vai trò là 

Công ty quản lý vốn, điều phối sự phối hợp sản xuất, kinh doanh, phân phối giữa các 
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công ty thành viên, đầu tư phát triển các dự án mới trong năm 2015, PAN tiếp tục thực 

hiện chiến lược phát triển thông qua M&A và gia tăng tỷ lệ sở hữu ở các công ty thành 

viên. Các giao dịch này được tài trợ bởi nguồn vốn huy động từ các cổ đông chiến lược tại 

các đợt tăng vốn trong năm 2014 và 2015. 

Ngoài ra, để phát triển mảng kinh doanh Thực phẩm, trong năm 2015, PAN đã thành lập 

Công ty con PAN Food với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng (PAN nắm 99,99%) và chuyển các 

khoản đầu tư ở các Công ty ngành Thực phẩm về PAN Food, bao gồm: ABT, LAF.  Các 

hoạt động M&A và gia tăng sở hữu ở nhóm các công ty thực phẩm trong 2015 được triển 

khai tại PAN Food. 

Tổng hợp giá trị đầu tư lũy kế vào Công ty con của PAN tại thời điểm 31/12/2015:  

STT Công ty Quan hệ 

Tỷ lệ  

sở hữu 

Giá trị đầu tư 

(tỷ đồng) 

1. NSC Công ty con  75,0% 921 

2. PAN Food Công ty con  99,9% 1.000 

3. PAN Services Công ty con  100,0% 47 

 Tổng cộng 1.968 

Tổng hợp giá trị đầu tư lũy kế ở các Công ty ngành Thực phẩm của PAN Food tại 

31/12/2015: 

STT Công ty Quan hệ 

Tỷ lệ  

sở hữu 

Giá trị đầu tư 

(tỷ đồng) 

1. ABT Công ty con  62,5% 285 

2. LAF Công ty con  76,7% 157 

3. BBC Công ty liên kết 42,2% 354 

 Tổng cộng 796 

 

II. Báo cáo kết quả kinh doanh 2015: 

Nhờ vào việc chuyển đổi quyết liệt và tập trung quản trị sản xuất kinh doanh các lĩnh vực 

cốt lõi ngành Nông nghiệp và Thực phẩm, kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty đã 

đạt được nhiều kết quả tốt, tất cả các chỉ tiêu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng mạnh 

và vượt kế hoạch đặt ra:  Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đều tăng gấp hơn 

hai lần so với năm 2014, lần lượt đạt 2.650 và 315 tỷ đồng.  Kết quả này tương đương 

với hoàn thành 105% và 126% kế hoạch năm.  Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận 

trước thuế và sau thuế, lợi nhuận của cổ đông công ty Mẹ đều tăng trưởng ấn tượng.   

Kết quả cụ thể như sau:  

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2015 so với kế hoạch được phê duyệt:  
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Trong năm 2015, phần lớn các công ty trong Tập đoàn có sự tăng trưởng ổn định và tốt 

về doanh thu và lợi nhuận trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều khó khăn nhờ khả 

năng duy trì tốt hiệu quả sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, thực 

phẩm và dịch vụ tiện ích. 

   

ÐVT: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 

Kế hoạch  

năm 2015 

Thực hiện  

năm 2015 

% hoàn thành 

kế hoạch năm 

    1 Doanh thu thuần hợp nhất 2.530 2.650 105% 

2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 280 362 129% 

3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 250 315 126% 

4 Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ 150 215 143% 

 

Doanh thu hợp nhất: đạt 2.650 tỷ đồng, vượt 5% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu hợp 

nhất năm 2015 có thêm sự đóng góp từ LAF khi PAN Food thực hiện gia tăng sở hữu từ 

23% lên ~ 76%.  Sự tăng trưởng tốt của doanh thu từ NSC ở mức 74% cũng góp phần vào 

việc vượt kế hoạch của doanh thu thuần. 

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: Năm 2015, lợi nhuận hợp nhất trước thuế vượt kế hoạch 

29%, một phần từ sự tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh ở các công ty thành 

viên, một phần từ các thu nhập tài chính từ thanh lý các khoản đầu tư tại Công ty mẹ và 

các Công ty con.  

2.2. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2015 so với 2014:  

   

ÐVT: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 

Thực hiện  

năm 2015 

Thực hiện  

năm 2014 

% thực hiện 

2015 so với 

2014 

    1 Doanh thu thuần hợp nhất               2.650                  1.122   236% 

2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế                   362                     183   198% 

3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế                   315                     160   197% 

4 Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ                   215                     100   215% 

5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ/cp)  2.513                  1.826   137% 

 

Năm 2015, PAN đạt mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ấn 

tượng: Doanh thu tăng 136%, lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 97%.  Lợi nhuận cổ đông 

công ty mẹ tăng gấp hơn hai lần so với năm 2014.  Lý do: 

 Ðóng góp lớn từ NSC, do hợp nhất từ đầu năm và tỷ lệ sở hữu tăng lên 75% trong 

QIV.2015. 

 Ðóng góp doanh thu và lợi nhuận từ LAF (năm 2014 LAF chỉ là công ty liên kết). 

 Lợi nhuận vượt kỳ vọng của PAN Food. 
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 Kết quả kinh doanh tốt tại BBC, PAN Services. 

 Một số khoản lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại PAN mẹ. 

Cơ cấu doanh thu và tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất: 

ÐVT: Tỷ đồng 

Lĩnh vực 2014 2015 Tăng trưởng 

Nông nghiệp (NSC)                   332                  1.246   275% 

Thủy sản (ABT)                   449                     474   6% 

Chế biến thực phẩm (LAF)                      -                       534   n/a 

Dịch vụ tiện ích (PAN Services)                   340                     390   15% 

Khác                       1                        6    500% 

Tổng                1.122                  2.650   136% 

Cơ cấu doanh thu trong năm 2015 của PAN có sự dịch chuyển rõ nét phản ánh sự thay 

đổi trong chiến lược kinh doanh với tỷ trọng chính đến từ Nông nghiệp (47%) và thực 

phẩm (bao gồm thủy sản và chế biến thực phẩm) (38%) và giảm dần tỷ trọng doanh thu 

từ lĩnh vực kinh doanh truyền thống là dịch vụ tòa nhà (15%). 

Cơ cấu doanh thu năm 2015 và 2014 như sau:  

 

 

Tính chung cho giai đoạn từ năm 2011 đến 2015, PAN duy trì kết quả tăng trưởng bền 

vững lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ với mức tăng trưởng bình quân năm 98%, 

trong đó cơ cấu lợi nhuận có xu hướng chuyển dịch sang các ngành kinh doanh trọng 

tâm: Nông nghiệp và Thực phẩm.  

Tình hình lợi nhuận thực hiện qua các năm:  
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III. Đánh giá kết quả kinh doanh các lĩnh vực chính:  

Như đã thuyết minh trên, trong năm 2015 PAN đã thực hiện chuyển đổi trọng tâm kinh 

doanh đồng thời tái cấu trúc, sắp xếp lại các Mảng kinh doanh chính của Công ty nhằm 

tối ưu hóa quản lý và hiệu quả sản xuất, và điều hành.  Hiện tại các mảng kinh doanh 

chính bao gồm:  

(i) Mảng Nông nghiêp – thực hiện thông qua Công ty CP Giống cây trồng Trung 

ương (NSC);  

(ii) Mảng Thực phẩm  - quản lý và điều phối bởi Công ty Cổ phần Thực phẩm 

PAN (PAN Food), mảng kinh doanh này bao gồm những lĩnh vực kinh doanh 

chính: Lĩnh vực Thủy sản, thực hiện bởi Công ty Aquatex Bến Tre (ABT); Lĩnh 

vực Chế biến thực phẩm, hoạt động chính ở LAF; và Lĩnh vực Bánh kẹo thực 

hiện thông qua BBC; và  

(iii) Mảng Dịch vụ tiện ích – thực hiện bởi PAN Services.   

(iv) Ngoài ra kết quả kinh doanh của PAN còn được đóng góp bởi các thu nhập 

khác như: thu nhập hoạt động tài chính, cổ tức, cho thuê văn phòng… 

3.1. Nông nghiệp:  

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành Nông nghiệp được thực hiện thông qua 

Công ty con là Công ty CP Giống cây trồng Trung ương (NSC).  Là Công ty hàng đầu Việt 

Nam trong lĩnh vực giống cây trồng với tình hình tài chính lành mạnh và hoạt động sản 

xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định, bền vững.  Từ tháng 4 năm 2015, NSC đã tiến hành 

M&A và nắm giữ 61,4% vốn điều lệ Công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) qua đó 

củng cố vững mạnh vị thế hàng đầu trên thị trường giống cây trồng đồng thời hướng tới 

mục tiêu mở rộng thị phần mạnh mẽ tại khu vực phía Nam.  Với năng lực nghiên cứu và 

19   

89   

42   

183   

362   

14   

81   

21   

160   

315   

14   

81   

-2   

100   

215   

-50

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

2011 2012 2013 2014 2015

Lợi nhuận thực hiện qua các năm (tỷ đồng)

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế

Lợi nhuận của Cổ đông Công ty mẹ



 

14 

 

sản xuất mạnh, trong năm 2015, NSC tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng trong kinh 

doanh và đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh chung của PAN (đóng góp 47% doanh thu 

và 43% lợi nhuận trước thuế). 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:  

Ðơn vị tính: triệu đồng 

KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2015 Năm 2014 % tăng 

Doanh thu thuần 1.248.623 719.136 74% 

Lợi nhuận gộp 455.112 287.323 58% 

LN thuần từ HÐKD 168.563 125.237 35% 

LN  hợp nhất sau thuế 157.108 124.028 27% 

LNST của CÐ cty mẹ 141.630 122.758 15% 

Tình hình doanh thu, lợi nhuận qua các năm 

 

Năm 2015, NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận 

do việc phát triển kinh doanh các bộ giống độc quyền với mức lãi thuần cao và giống 

chuyển vụ đáp ứng được nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh doanh cao.  

3.2. Thực phẩm: 

Bao gồm 3 lĩnh vực chính là thủy sản, chế biến xuất khẩu (hạt điều) và bánh kẹo 

Năm 2015, lĩnh vực thủy sản chiếm tỷ trọng 20% tổng lợi nhuận trước thuế của PAN từ 

hoạt động nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản tại Công ty Cổ phần ABT.  Với nền 

tảng kinh doanh vững mạnh và bộ máy quản lý nhiều kinh nghiệm, ABT đã duy trì được 

mức tăng trưởng doanh thu 5% trong năm 2015 mặc dù thị trường chung của các sản 

phẩm thủy sản ABT (cá tra, nghêu) gặp nhiều khó khăn.   

Lĩnh vực chế biến thực phẩm hoạt động tại LAF, công ty mới trở thành công ty con và 

hợp nhất hoạt động kinh doanh vào PAN Food từ Quý III/2015 (Năm 2014 là công ty liên 

kết của PAN) với sản phẩm truyền thống và chủ lực là chế biến nhân điều và sản xuất 
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các sản phẩm giá trị gia tăng từ điều.  Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của LAF 

có nhiều khởi sắc, trong đó nguyên nhân quan trọng là đóng góp của Bộ máy quản lý 

mới khi thực hiện tái cấu trúc và sắp xếp lại sản xuất quyết liệt.  

Kết quả kinh doanh của BBC năm 2015 ở mức cao khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt 

kế hoạch đề ra tới 34% (đạt 85,8 tỷ đồng). Mặc dù chỉ là công ty liên kết nhưng BBC đã 

đóng góp được 28 tỷ đồng vào lợi nhuận trước thuế của PAN.  Trong giai đoạn tới, PAN 

Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động marketing và phân phối sản phẩm theo 

hướng hiện đại nhằm phát huy tối đa tiềm năng tăng trưởng của Công ty.  

Kết quả kinh doanh năm các Công ty con, công ty liên kết 2015:  

Lĩnh vực thủy sản – ABT 

Ðơn vị tính: triệu đồng 

KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2015 Năm 2014 Tăng (%) 

Doanh thu thuần 474.006 448.861 5% 

Lợi nhuận gộp 117.589 100.877 16% 

LN thuần từ HÐKD 77.639 87.256 -11% 

LNST thu nhập DN 68.885 77.505 -11% 

Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) – LAF 

Ðơn vị tính: triệu đồng 

KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2015 Năm 2014 Tăng % 

Doanh thu thuần 877.348 691.442 27% 

Lợi nhuận gộp 46.933 44.064 6% 

LN thuần từ HÐKD 25.121 11.541 118% 

LNST thu nhập DN 24.389 11.644 109% 

 Lĩnh vực bánh kẹo – BBC 

Ðơn vị tính: triệu đồng 

KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2015 Năm 2014 Tăng % 

Doanh thu thuần 1.171.783 1.126.714 4% 

Lợi nhuận gộp 407.052 391.184 4% 

LN thuần từ HÐKD 106.382 91.759 16% 

LNST thu nhập DN 85.815 57.793 48% 

Đánh giá chung tình hình SXKD năm 2015:  

Lĩnh vực thủy sản - ABT 

 Tình hình sản xuất kinh doanh của ABT năm 2015 gặp nhiều khó khăn do: tỷ giá 

biến động (USD tăng giá so với EUR, JPY); giá đầu vào tăng (lương, điện,...); rào 
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cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng; cạnh tranh không lành mạnh trên thị 

trường nghêu; thêm vào đó là việc các ngân hàng siết vốn cho vay thủy sản. 

 Mặc dù vậy, với sự tích cực cải tiến công nghệ sản xuất (dẫn tới giảm giá thành 

sản xuất nghêu, giảm tỷ lệ cá chết) và tìm kiếm khách hàng mới (số lượng khách 

hàng tại Mỹ tăng gấp 2; đàm phán xuất khẩu vào hệ thống siêu thị EU,...); doanh 

thu và lợi nhuận gộp của ABT vẫn đạt tăng trưởng ở mức 5% và 16%.  Việc LNST 

giảm 11% chủ yếu do kết quả của hoạt động tài chính (thanh lý đầu tư cổ phiếu, 

lỗ tỷ giá). 

Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) – LAF 

 Năm 2015, LAF vừa sản xuất vừa thực hiện tái cấu trúc sau khi PAN Food mua 

lại: giảm lao động dôi dư, tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất: nâng năng suất 

sản xuất lên 45 tấn/ngày (2014: 32 tấn/ngày); tỷ lệ cắt lại điều giảm từ 5% xuống 

2%.  Kết quả là doanh thu của LAF tăng trưởng tốt 27%; cơ cấu chuyển dịch dần 

về hàng giá trị gia tăng (tăng trưởng 43% so với cùng kỳ) từ đó nâng cao tỷ suất 

lợi nhuận.  

 Trong năm 2015, LAF đã thực hiện thanh lý khoản đầu tư vào Công ty TNHH XNK 

Thủy sản Cần Thơ - Cafish (Công ty liên kết) không nằm trong chiến lược phát 

triển để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Hoạt động thanh lý 

khoản đầu tư này cũng đã đem lại lợi nhuận đáng kể cho LAF.  

Lĩnh vực bánh kẹo - BBC 

 Năm 2015, doanh thu của BBC tăng trưởng ổn định ở mức 4%.  Trong cơ cấu 

doanh thu, đóng góp chính là: Layer cake (Hura Deli, Swiss roll): 26%; Nhóm 

kẹo (cứng, mềm, dẻo): 32%; Nhóm biscuit: 20%; và các sản phẩm khác. 

 Biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định ở mức 35% do nguyên liệu đầu vào, giá bao bì 

và chất béo giữ giá trong năm 2015 kết hợp với việc tập trung quản lý chi phí 

phát sinh.  

 Dự kiến 2016, BBC sẽ vẫn có mức tăng trưởng ổn định mặc dù giá nguyên liệu có 

xu hướng tăng nhờ tập trung tăng cường công tác quản trị, tiết kiệm chi phí và 

đẩy mạnh bán hàng, trong đó đặc biệt là các sản phẩm mới.  

3.3. Hoạt động dịch vụ tiện ích tòa nhà:  

Lĩnh vực dịch vụ tòa nhà của PAN được thực hiện bởi PAN Services gồm 02 công ty: 

Công ty TNHH MTV Xuyên Thái Bình (PAN Services HCM) và Công ty TNHH MTV Liên 

Thái Bình (PAN Services Hà Nội) với tỷ lệ sở hữu của PAN là 100%. Với gần 20 năm kinh 

nghiệm hoạt động trong ngành, PAN Services đã xây dựng được thương hiệu và uy tín về 

chất lượng với số lượng gần 800 khách hàng trên toàn quốc, hoạt động trong các ngành 
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công nghiệp khác nhau đang sử dụng dịch vụ của Công ty, kết quả doanh thu, lợi nhuận 

và dòng tiền của Công ty có sự tăng trưởng ổn định qua các năm.  

Kết quả kinh doanh năm 2015:  

Tính đến hết năm 2015, doanh thu hoạt động dịch vụ tiện ích tòa nhà đạt 394 tỷ đồng, 

tăng trưởng 16% so với cùng kỳ 2014 lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng. Ðây là kết quả 

đáng ghi nhận của PAN trong điều kiện thị trường dịch vụ tòa nhà ngày càng cạnh tranh 

gay gắt và lực cầu phục hồi yếu.  

Ðơn vị tính: triệu đồng 

KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2015 Năm 2014 Tăng % 

Doanh thu thuần 394.722 339.715 16% 

Lợi nhuận gộp 69.762 61.940 13% 

LN thuần từ HÐKD 42.976 34.390 25% 

LNST thu nhập DN 33.439 28.814 16% 

 

Tình hình doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2011-2015: PAN Services phát triển ổn định 

với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân năm đạt lần lược 15% và 24% 

 

Đánh giá chung tình hình SXKD năm 2015:  

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thị trường cạnh tranh cũng như lương cơ bản tăng trong 

năm 2015 (lương là chi phí chính của PAN Service) nhưng do vị thế dẫn đầu ngành về 

chất lượng cũng như tập khách hàng lớn quen thuộc, kết quả kinh doanh của PAN 

Services năm 2015 rất khả quan và đóng góp tốt vào kết quả kinh doanh của PAN Group 

(đóng góp 16% lợi nhuận cổ đông công ty mẹ PAN hợp nhất).  
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 

I. THÀNH VIÊN HĐQT 

Trong năm 2015, không có sự thay đổi nào về số lượng, nhân sự thành viên của Hội đồng 

quản trị Công ty. Các thành viên HÐQT trong năm 2015 như sau: 

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ 

Ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 – 2017 

Ông Michael Louis Rosen Phó Chủ tịch 2013 – 2017 

Bà Nguyễn Thị Trà My Thành viên 2013 – 2017 

Ông Trần Ðình Long Thành viên 2013 – 2017 

Bà Lê Thị Lệ Hằng Thành viên 2013 – 2017 

Bà Hà Thị Thanh Vân Thành viên 2013 – 2017 

Ông Michael Sng Beng Hock Thành viên 2014 – 2017 

Ông Nguyễn Văn Khải Thành viên 2013 – 2017 

 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 

Thực hiện Nghị quyết của Ðại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, HÐQT thực hiện 

kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn 

và nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời hoàn thiện hoạt động 

quản trị Công ty cho phù hợp với Quy chế quản trị Công ty đại chúng ban hành kèm 

Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.  

Năm 2015, HÐQT đã tiến hành 17 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp 

hoặc qua hình thức đàm thoại và thư điện tử, ban hành 22 Nghị quyết/Quyết định về các 

vấn đề chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành 

viên. Các cuộc họp HÐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Ðiều lệ Công ty, Các Biên 

bản, Nghị quyết, Quyết định của HÐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, 

được lưu giữ theo đúng quy định. 

Các thành viên HÐQT tích cực tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các 

quyết định khi hơn một phần hai (1/2) tổng số thành viên HÐQT tham dự chấp thuận. Tất 

cả các cuộc họp trực tiếp của HÐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát 

(BKS) và/hoặc Thành viên BKS với tư cách quan sát viên, và tất cả các trao đổi và họp 

thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản đều có sự chứng kiến của Trưởng Ban Kiểm 

soát. Cụ thể các cuộc họp của HÐQT như sau: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số phiên họp 

tham dự Tỷ lệ 

Lý do không 

 tham dự 

1 Ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HÐQT 17/17 100%  

2 

Ông Michael Louis 

Rosen 

Phó Chủ tịch 

HÐQT 17/17 100% 

 

3 Bà Nguyễn Thị Trà My Thành viên 17/17 100%  

4 Ông Trần Ðình Long Thành viên 17/17 100%  

5 Bà Lê Thị Lệ Hằng Thành viên 16/17 94% Vắng mặt do đi 
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số phiên họp 

tham dự Tỷ lệ 

Lý do không 

 tham dự 

công tác đột 

xuất, đã ủy 

quyền cho Chủ 

tịch HÐQT thay 

mặt biểu quyết  

6 Bà Hà Thị Thanh Vân Thành viên 17/17 100%  

7 

Ông Michael Sng Beng 

Hock Thành viên 16/17 94% 

Vắng mặt do 

bận đi công tác 

8 Ông Nguyễn Văn Khải Thành viên 17/17 100%  

 

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: 

 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01-01/2015/NQ-HÐQT 16/01/2015 
Thông qua việc chào bán cổ phần cho 

International Finance Corporation 

2 02-02/2015/NQ-HÐQT 12/02/2015 Thông qua việc tăng vốn tại PAN FOOD 

3 03-04/2015/NQ-HÐQT 06/04/2015 Họp trù bị tổ chức ÐHÐCÐ thường niên 2015 

4 04-04/2015/NQ-HÐQT 06/04/2015 Lập tiểu ban Phát triển bền vững thuộc HÐQT 

5 05-06/2015/NQ-HÐQT 18/06/2015 Chọn Công ty kiểm toán cho BCTC 2015 

6 06-06/2015/NQ-HÐQT 18/06/2015 Thông qua giao dịch với các bên liên quan 

7 6.1-06/2015/NQ-HÐQT 18/06/2015 Thông qua việc tăng vốn Ðiều lệ 

8 07-08/2015/NQ-HÐQT 03/08/2015 
Bổ nhiệm ông Michael Rosen làm Phó Chủ 

tịch HÐQT 

9 08-08/2015/NQ-HÐQT 06/08/2015 
Thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công 

ty CP Giống cấy trồng Trung Ương 

10 09-09/2015/NQ-HÐQT 08/09/2015 Ðăng ký mẫu dấu Công ty CP Tập đoàn PAN 

11 10-09/2015/NQ-HÐQT 15/09/2015 Thay đổi mẫu dấu Công ty CP Tập đoàn PAN 

12 11-09/2015/NQ-HÐQT 16/09/2015 Ban hành Quy chế Tài chính sửa đổi 

13 12-09/2015/NQ-HÐQT 21/09/2015 
Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt 

phát hành ra công chúng 

14 13-10/2015/NQ-HÐQT 01/10/2015 

Thông qua việc ký kết chuyển nhượng phần 

vốn tại Công ty TNHH Xuyên Thái Bình với 

Nihon Housing Company Limited 

15 14-10/2015/NQ-HÐQT 01/10/2015 

Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng 

trả cổ tức, phát hành quyền mua cho cổ 

đông hiện hữu và thông qua việc phát hành 

ESOP 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

16 15-10/2015/NQ-HÐQT 01/10/2015 
Thông qua việc ký kết một số hợp đồng hạn 

mức tín dụng ngắn hạn 

17 16-10/2015/NQ-HÐQT 01/10/2015 

Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn 

phòng đại diện Công ty tại Hà Nội và thành 

lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn PAN tại 

Hà Nội 

18 17-10/2015/NQ-HÐQT 01/10/2015 
Thông qua việc thành lập Công ty CP Bán lẻ 

PAN 

19 18-10/2015/NQ-HÐQT 27/10/2015 
Thông qua phương án chào mua công khai 

NSC 

20 19-11/2015/NQ-HÐQT 02/11/2015 Thông qua Quy chế phát hành ESOP 

21 20-11/2015/NQ-HÐQT 11/11/2015 
Thông qua việc rút ngành nghề thương mại 

dịch vụ tại Công ty TNHH Liên Thái Bình 

22 21-12/2015/NQ-HÐQT 18/12/2015 

Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ 

chối mua của đợt phát hành cổ phiếu ra 

công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2015 

 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT 

Các Tiểu ban của HÐQT hoạt động theo trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong 

Ðiều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết số 16-07/2013/NQ-HÐQT và Nghị quyết số 

04-04/2015/NQ-HÐQT. 

Các Tiểu ban đã rất nỗ lực trong việc xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, đồng 

thời triển khai có kết quả các nhiệm vụ và công việc của từng Tiểu ban sau khi được giao 

phó bởi HÐQT và ÐHÐCÐ. Hoạt động và kết quả thực hiện của các Tiểu ban được báo cáo 

kịp thời cho HÐQT, mỗi thành viên đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách 

nhiệm của mình và đóng góp ý kiến quyết định chung của HÐQT. Trong năm, hoạt động 

cụ thể của các Tiểu Ban như sau:  

Tiểu ban Hoạt động 

Tiểu ban Nhân sự 

 Xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách thù lao cho 

thành viên HÐQT, Ban KS và các chính sách đãi ngộ, chính 

sách lương cho nhân sự của PAN.  

 Xây dựng và giám sát kế hoạch phát triển nhân sự tại các đơn 

vị thành viên và các dự án triển khai của PAN 

 Xây dựng phương án và phân bổ cổ phiếu theo chương trình 

chọn lựa cho cán bộ trong Công ty (ESOP) thực hiện theo Nghị 

quyết Ðại hội cổ đông thường niên số 01-04/2015/NQ-ÐHÐCÐ 

ngày 24/04/2015.   

Tiểu ban Trách 

nhiệm xã hội 

 Phối hợp cùng Tiểu ban Phát triển bền vững để xây dựng chính 

sách Phát triển bền vững của Tập đoàn gắn liền với trách 

nhiệm xã hội.  
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Tiểu ban Hoạt động 

 Giám sát PAN và các Công ty thành viên trong việc thực hiện 

cam kết và hành động đúng đắn trên tinh thần trách nhiệm đối 

với xã hội, trên cơ sở Chính sách Phát triển bền vững của Công 

ty 

Tiểu ban quản trị 

độc lập 

 Giám sát Giao dịch mua bán sáp nhập trong năm 2015: xem 

xét việc tuân thủ quy trình đầu tư cho các khoản đầu tư mới 

trong năm 2015, bao gồm việc góp vốn thành lập Công ty con 

PAN Food, việc mua thêm để gia tăng sở hữu tại NSC (trực tiếp 

bởi PAN), và tại BBC và LAF (trực tiếp bởi PAN Food) 

 Giám sát hậu đầu tư: Chủ động hoặc phối hợp với Công ty 

thành viên (PAN Food, NSC, SSC, ABT, LAF, BBC, PAN 

Services) phát triển chỉ tiêu và đánh giá hiệu quả hoạt động 

năm 2015 của các Công ty thành viên  

 Giám sát tuân thủ các quy định phát luật và quy chế quản trị 

nội bộ: định kỳ hàng quý giám sát và đánh giá việc tuân thủ các 

quy chế, quy trình liên quan đến Quản trị, Tài chính và Kế toán 

của Công ty;  

Tiểu ban Phát 

triển bền vững  

 Thiết lập mạng lưới các điều phối viên chuyên trách công tác 

Môi trường – xã hội tại tất cả các công ty thành viên.  

 Xây dựng hệ thống các chính sách, cam kết liên quan đến vấn 

đề môi trường xã hội cho các công ty, lập các hướng dẫn, quy 

định cụ thể và kế hoạch hành động tương ứng. Xâydựng các 

tiêu chí môi trường, xã hội áp dụng cho hệ thống chuỗi cung 

ứng của tập đoàn. 

 Thực hiện báo cáo cho các cổ đông và các bên liên quan về tính 

tuân thủ, các chỉ số và các vấn đề nếu có trong công tác phát 

triển bền vững của Công ty 

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2015:  

Chỉ tiêu  Số tiền (VNĐ) 

Thù lao HÐQT  810.000.000 

Các chi phí khác (đi lại, lưu trú,)  266.173.246 

 

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015 

Kết quả kinh doanh năm 2015 so với kế hoạch được phê duyệt:  

Ðánh giá về kết quả kinh doanh năm 2015, các mảng kinh doanh của PAN đã cho thấy 

sự tăng trưởng ổn định, bền vững trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và điều kiện thị trường 

năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước 

thuế vượt kế hoạch năm đề ra lần lượt 5% và 29% nhờ khả năng duy trì tốt hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của các lĩnh vực chính: nông nghiệp, thực phẩm và dịch vụ tiện ích. 
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Ðơn vị tính: tỷ đồng 

    Chỉ tiêu 

Kế hoạch  

năm 2015 

Thực hiện  

năm 2015 

Thực hiện 

năm 2014 

% hoàn 

thành kế 

hoạch năm 

Thực hiện 

2015 so 

với 2014 

1 Doanh thu thuần hợp nhất 2.530 2.650 1.122 105% 236% 

2 LNTT hợp nhất 280 362 183 129% 198% 

3 LNST hợp nhất 250 315 160 126% 197% 

4 Lợi nhuận CÐ Công ty mẹ 150 215 100 143% 215% 

5 Tỷ lệ trả cổ tức 10% 10% 10% 100% 100% 

Quá trình huy động tăng vốn điều lệ trong năm 2015:  

 Tháng 1/2015: PAN phát hành riêng lẻ thành công 21.500.000 cổ phiếu với giá phát 

hành 35.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết ÐHÐCÐ số 01-05/2014/NQ-ÐHÐCÐ 

ngày 10/05/2014 

 Tháng 12/2015: Phát hành quyền mua cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu theo 

tỷ lệ 5:1 với số lượng 16.628.749 cổ phiếu và giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu 

theo Nghị quyết ÐHÐCÐ số 01-04/2015/NQ-ÐHÐCÐ ngày 24/04/2015 

 Tháng 12/2015: phát hành 1.100.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người 

lao động trong công ty (ESOP) với giá phát hành 18.700 đồng/cổ phiếu theo Nghị 

quyết ÐHÐCÐ số 01-04/2015/NQ-ÐHÐCÐ ngày 24/04/2015. Sau các đợt phát hành 

vốn trong năm 2015, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 616.437.480.000 đồng lên 

1.008.724.970.000 đồng tại ngày 31/12/2015. 

Quá trình thực hiện các chiến lược mua bán các Công ty mục tiêu:  

Trong năm 2015, Công ty đã tiếp tục thực hiện các kế hoạch M&A trực tiếp hoặc gián 

tiếp (thông qua Công ty con sở hữu 99.9% là PAN Food) được Ðại hội đồng cổ đông phê 

duyệt với mục tiêu là hoàn thiện và củng cố các nền tảng kinh doanh trong chuỗi giá trị 

sản xuất vững mạnh với liên kết chặt chẽ từ nông trại tới mọi gia đình. 

 Thực hiện chào mua công khai và đăng ký mua qua giao dịch khớp lệnh và thỏa 

thuận nhiều lần với cổ phiếu của NSC. Cho tới 31/12/2015 đã nâng sở hữu của PAN 

lên 11.471.250 cổ phiếu, tương đương 75,0% vốn điều lệ NSC. 

 Hoàn tất việc thành lập và tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng tại Công ty con là Công 

ty Cổ phần Thực phẩm PAN Food với tỷ lệ sở hữu 99.99% nhằm tái cấu trúc, tập 

trung quản lý sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Theo đó, Quý II,2015, PAN đã 

chuyển toàn bộ sở hữu của PAN mẹ ở các Công ty ABT, LAF sang PAN Food.  

 Hoàn tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại LAF (thực hiện bởi PAN Food): Tại LAF, Công 

ty thực đầu tư mua thêm 7,9 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu từ 23% năm 2014 lên 

76,7% vốn điều lệ tại ngày tại ngày 31/12/2015. 

 Hoàn tất việc mua lại 42,3% vốn điều lệ của BBC (thực hiện bởi PAN Food): Trong 

2015, PAN Food đã hai lần thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của BBC với tổng 

số lượng thực hiện hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương với 42,3% vốn điều lệ của 

BBC. 

Phân phối lợi nhuận năm 2014 và 2015:  Trong tháng 8/2014, Công t đã thực hiện ứng 

chi trả chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông với mức chi trả 10% theo Nghị quyết ÐHÐCÐ  

2014.  Ðồng thời vào tháng 10/2015, PAN cũng đã thực hiện ứng trước cổ tức năm 2015 

cho cổ đông với tỷ lệ 10%.  
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Quản trị nội bộ: Tập trung củng cố cơ cấu tổ thức, hoàn thiện và ban hành hệ thống các 

quy chế quản trị nội bộ như Ðiều lệ sửa đổi, Quy chế Tài chính, Quy trình đầu tư, Quy chế 

giám sát hậu đầu tư, … cùng hàng loạt các bộ quy trình hướng dẫn hoạt động của Công 

ty như: Quy trình kế toán, quy trình nhân sự, quy trình hành chính,… Trong năm 2015, để 

tập trung hóa hoạt động vận hành, Công ty thực hiện thành công việc chuyển đổi Văn 

phòng Ðại diện tại Hà Nội thành Chi nhánh Hà Nội.  

Công bố thông tin: Công ty chấp hành đúng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại 

Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên trị trường 

chứng khoán. 

Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động: Công ty thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định, nộp đầy đủ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của 

pháp luật. Công ty cũng đảm bảo thực hiện nghiêm túc các lợi ích của cổ đông trong 

việc chi trả cổ tức, phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cho người lao động đang 

làm việc tại Công ty.  

IV.   BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chức năng trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ÐHÐCÐ và 

HÐQT thông qua. Trong năm 2015, HÐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động 

của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ÐHÐCÐ và HÐQT như 

sau: 

a. Phương pháp giám sát 

 Thông qua các cuộc họp HÐQT định kỳ hàng quý hoặc các cuộc họp bất thường, 

HÐQT thẳng thắn chất vấn và trao đổi cùng Ban Tổng Giám đốc các hoạt động 

của Ban Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược sản 

xuất kinh doanh và các mục tiêu đã được ÐHÐCÐ phê duyệt vào tháng 4/2015.  

Mặt khác, Ban TGÐ cũng thường xuyên, chủ động báo cáo đầy đủ lên HÐQT về 

tiến độ thực hiện các công việc cũng như các khó khăn gặp phải để kịp thời bàn 

bạc, xin ý kiến HÐQT đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất. 

 Các Tiểu ban trực thuộc HÐQT tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét, đánh 

giá và phê duyệt toàn bộ các vấn đề đầu tư, hệ thống quản trị, nhân sự theo trách 

nhiệm được giao. 

 Kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh 

thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thành 

các chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra. 

 Tiểu ban Nhân sự của HÐQT hoạch định, phê duyệt và định kỳ thực thi chính 

sách, cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với các thành viên 

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. 

b. Các nội dung giám sát 

 Giám sát quá trình huy động và tăng vốn điều lệ của PAN trong năm 2015. 

 Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 và thực hiện các chỉ 

tiêu lợi nhuận năm 2015 theo kế hoạch được phê duyệt song song với yêu cầu 

đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro cho Công ty và cổ đông. 
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 Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm 

soát nội bộ và kiểm soát rủi ro. 

 Giám sát hoạt động quản trị của Ban Tổng Giám đốc tại các công ty con và tham 

gia các cuộc họp định kỳ với các công ty con. 

 Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính với các công ty con và công ty liên kết 

các quý và cho năm tài chính 2015 theo đúng quy định hiện hành. 

 Chỉ đạo và giám sát quá trình M&A các công ty mục tiêu thông qua việc gia tăng 

tỷ lệ sở hữu tại công ty con và liên kết là NSC, LAF và BBC. 

c. Kết quả giám sát 

Trong năm 2015, HÐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực 

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu được ÐHÐCÐ thông 

qua. Ðiều này thể hiện trên nhiều thành tích, việc đã làm được trong năm 2015 của 

PAN, nổi bật là: 

 Hoàn thành vượt chỉ tiêu toàn bộ kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2015, đặc 

biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ tăng gấp hơn 2 lần so với 

năm 2014. 

 Quá trình tăng vốn điều lệ được thực hiện đúng hạn, đúng theo lịch trình đề ra tại 

ÐHÐCÐ tháng 4/2015. 

 Ban hành Ðiều lệ, Quy chế Tài chính và Quy trình Ðầu tư được sửa đổi, phù hợp 

với cấu trúc và phạm vi hoạt động mới của Công ty. Ði kèm với đó là việc ban 

hành đầy đủ các quy trình liên quan đến hoạt động, tài chính, nhân sự của Công 

ty trong năm 2015. 

 Hoàn tất chính thức việc sửa đổi tên Công ty thành Công ty CP Tập đoàn PAN 

(The PAN Group) trong tháng 8/2015.  Sau đó, Công ty đã thay đổi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12 ngày 25/08/2015.  Tên Công ty cùng bộ 

nhận diện thương hiệu mới đã được ra mắt công chúng vào đầu tháng 10 năm 

2015. 

 Hoạt động M&A và đầu tư các dự án mới được thực hiện hợp lý, đúng luật và đúng 

theo chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. 

 PAN luôn đảm bảo việc công bố thông tin đúng luật, tuân thủ việc chấp hành các 

nghĩa vụ pháp luật.  

V. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2016:  

Đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh 

 Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 có tăng trưởng so với kế 

hoạch 2015, đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển đúng định hướng trở thành 

“Công ty hàng đầu khu vực đối với lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm, cung cấp 

các sản phẩm Nông nghiệp và Thực phẩm đóng gói an toàn, chất lượng cao cho 

thị trường nội địa và trên thế giới”. 

 Tiếp tục chiến lược kế hoạch mua cổ phần chi phối trong các công ty có thế 

mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm nhằm tập trung cải 

thiện và mở rộng nền tảng Nông nghiệp, Thực phẩm. 

 Phát triển nền tảng mới thành lập tại PAN Food, hướng tới trở thành công ty 

hàng đầu chuyên về lĩnh vực thực phẩm tiêu dùng trên cơ sở tận dụng nền tảng 
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ÐẠI HỘI ÐỒNG CỔ ÐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
 

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Ðiều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 

Tập đoàn PAN (Công ty); 

- Căn cứ vào Nghị quyết Ðại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản 

trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015; 

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Ernst & Young Việt Nam; 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN xin báo cáo Ðại hội đồng cổ đông năm 

2016 các nội dung như sau: 

 

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Ðiều lệ Công ty, 

trong năm 2015 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 02 lần để lên kế hoạch và phân công 

công việc cho từng thành viên thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản 

lý, điều hành họat động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Ban kiểm 

soát trong năm 2015 như sau:   

- Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Ðại hội đồng cổ 

đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và tính hợp lý của việc triển khai các hoạt 

động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 

- Ðại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng 

quản trị.  

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin theo các quy định của pháp luật.  

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập, kiểm tra các Báo cáo tài 

chính quý, bán niên, năm của PAN nhằm đánh giá tình trung thực và hợp lý của số 

liệu tài chính. Ðồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các 

sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính.  

- Xem xét các báo cáo tài chính của các Công ty con, công ty liên kết, công ty góp vốn 

dài hạn để kiến nghị, đề xuất xác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu 

tư của PAN.  

-  Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của PAN theo qui định của pháp luật, bao gồm các 

nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác. 

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải kiểm 

tra bất thường đối với hoạt động của Công ty 

Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát trong năm:  

Ngày 17/07/2015, ông Nguyễn Tuấn Anh có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban 

kiểm soát Công ty vì lý do chuyển sang phụ trách tài chính, đầu tư của Công ty. Do vậy, 

từ ngày 17/7/2015 đến nay số thành viên Ban kiểm soát Công ty chỉ còn 02 người, Công 
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ty đã có công văn xin phép UBCK Nhà nước được bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 

tại kỳ ÐHÐCÐ tiếp theo gần nhất. 

 

2.  KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các cuộc họp bàn về định 

hướng sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát tình 

hình thị trường, thực tế hoạt động của Công ty, Nghị quyết ÐHÐCÐ đã đề ra, từ đó 

thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban 

Tổng Giám đốc.      

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo 

đúng qui định của Luật doanh nghiệp, Ðiều lệ Công ty đảm bảo lợi ích hợp pháp của 

Công ty và cổ đông. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thống nhất phê chuẩn một 

số chức danh chủ chốt của Công ty như bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen làm phó 

chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khải làm Quyền Tổng 

giám đốc Công ty  

- Tuân thủ Nghị quyết của Ðại hội đồng cổ đông năm 2015, Hội đồng quản trị đã quyết 

định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán 

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị.  

- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển 

khai và thực hiện Nghị quyết ÐHÐCÐ năm 2015 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội 

đồng quản trị liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết; 

thông qua việc ký kết chuyển nhượng phần vốn góp tại PAN Services; Thông qua việc 

phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP; ban hành 

các Quy chế nội bộ;… 

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

 

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:  

-   Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN 

theo các chỉ tiêu kinh tế đã được Nghị Quyết Ðại hội đồng cổ đông năm 2015 thông 

qua.  

-   Tăng cường chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Công ty đảm bảo mọi hoạt 

động tuân thủ đúng và đủ các quy định của pháp luật. 

-    Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh, tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành và chỉ đạo 

quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.  

-    Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.  

Năm 2015, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường trong công tác quản 

lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý của Công ty. 

 

4.  KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:  

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của Ủy 

ban Chứng khoán nhà nước và các quy định hiện hành.  

Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2015 của PAN được soát xét và 

kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  
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Báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu 

tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu 

chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành 

và các quy định pháp lý có liên quan. Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi 

đột ngột khi so sánh số liệu không kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán 

bởi Ernst & Young Việt Nam.  

Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 như sau: 

 

- Về kết quả kinh doanh: 

Doanh thu thuần:     2.650 tỷ đồng 

Tổng lợi nhuận trước thuế:        362 tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế:                       315 tỷ đồng 

Lợi nhuận thuộc cổ đông Công ty mẹ:         215 tỷ đồng 

- Về tài sản của Công ty: 

Tài sản ngắn hạn:                    2.046 tỷ đồng 

Tài sản dài hạn:                          1.647 tỷ đồng 

Tổng tài sản:                                          3.693 tỷ đồng 

 

Tổng nợ vay (ngắn hạn & dài hạn):        539 tỷ đồng 

Vốn chủ sở hữu:                      2.114 tỷ đồng 

Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế, đồng 

thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác hạch toán kế 

toán. 

Dựa trên báo cáo của Ban Tổng Giám đốc cùng với báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 

2015, Ban Kiểm soát kết luận rằng Công ty tiếp tục duy trì tình hình tài chính vững 

mạnh, với khả năng thanh khoản và khả năng sinh lời cao, tỷ lệ nợ thấp, và kết quả kinh 

doanh hoàn thành vượt kỳ vọng của Ðại hội đồng cổ đông 2015.  

 

5.  CHI TRẢ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:    

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2015 được thực hiện căn cứ trên Nghị quyết 

Ðại hội đồng cổ đông, cụ thể: 

- Tổng thù lao và thưởng cho các thành viên BKS:  240.000.000 đồng 

- Các chi phí khác (chi phí đi lại, lưu trú):     26.580.319 đồng 

6. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:  

- Năm 2015, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin 

về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.  

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HÐQT, tài liệu họp và các Nghị quyết 

của HÐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban Kiểm soát theo đúng quy định.  

- Ban Kiểm soát cũng nhiều lần đưa ý kiến góp ý đối với công tác quản trị doanh nghiệp 

của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, từ đó góp phần cùng Ban Ðiều hành giải 

quyết các khó khăn phát sinh.  
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016 

TỜ TRÌNH 

Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015 

 

- Căn cứ vào Ðiều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty); 

- Căn cứ Nghị Quyết số 01-04/2015/NQ-ÐHÐCÐ của ÐHÐCÐ ngày 24/04/2015; 

- Căn cứ Nghị quyết số 14-10/2015/NQ-HÐQT của Hội đồng Quản trị ngày 01/10/2015; 

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh hợp nhất 2015 đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn 

PAN; 

 

Hội đồng Quản trị báo cáo Ðại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau 

thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2015 như sau: 

STT Nội dung 
 

Số tiền (VNĐ) 

1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm : 106.515.665.505 

2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2015 : 215.280.563.210 

3 Tổng lợi nhuận dùng để phân phối : 321.796.228.715 

4 Phân phối lợi nhuận năm 2014 trong năm 2015 : (198.862.815.002) 

 

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2014) Công 

ty mẹ và các Công ty thành thành viên 
: (18.672.938.053) 

 

+ Trích Thù lao HÐQT & BKS công ty mẹ và các Công ty 

thành viên 
: (1.410.025.269) 

 
+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên : (36.560.058.445) 

 

+ Ðiều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công ty 

thành viên 
: (138.272.548.790) 

 
+ Phân phối khác tại công ty con : (3.947.244.445) 

5 Tạm phân phối theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015 : (86.143.748.000) 

 
+ Trích cổ tức 2015 : (83.143.748.000) 

 
+ Trích kinh phí hoạt động, thù lao HÐQT & BKS : (3.000.000.000) 

6 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 36.789.665.713 

 

Hội đồng Quản trị đề xuất với Ðại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2015 theo Nghị quyết của 

Ðại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 01-05/2015/NQ-ÐHÐCÐ ngày 24/04/2015 như sau: 

- Tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền (đã chi trong năm 2015) : 10% mệnh giá 

- Kinh phí hoạt động, thù lao HÐQT, BKS : 3.000.000.000 đồng; 

- Trích quỹ DPTC, ÐTPT từ KQKD 2015 : Tạm thời không trích 

- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 

5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2015) 

: 5.253.289.600 đồng  
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016 

TỜ TRÌNH 

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên  

theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Ðiều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (“PAN” hoặc “Công ty”); 

 

Kính thưa quý cổ đông, 

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, nhằm thu hút nhân sự có trình độ cao và gia 

tăng sự gắn bó của cán bộ công nhân viên chủ chốt với Công ty, Hội đồng quản trị kính trình 

Ðại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“ÐHÐCÐ”) biểu quyết thông qua (i) phương án 

phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động 

(ESOP) (“phương án phát hành”) và (ii) các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và 

thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau: 

A- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THEO 

CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU: 

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (“cổ phiếu PAN”) 

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ 

ngày hoàn thành đợt phát hành 

3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 1.500.000 cổ phiếu 

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu 

5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng  

6. Ðối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của PAN và các 

công ty con, công ty liên kết của PAN. ÐHÐCÐ ủy quyền cho HÐQT phê duyệt danh 

sách chi tiết CBCNV và quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV. 

7. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, thu nhút nhân sự có trình độ cao và tăng 

tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.  

8. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu. 

9. Thời gian phát hành: trong năm 2016  

10. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu 

lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán: 

- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Ðiều lệ Công ty;  

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới; 
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NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

Điều 

khoản 

 

Quy định hiện hành 

 

Đề nghị sửa đổi 

 

Lý do đề nghị và Thời 

điểm hiệu lực của 

điều được sửa đổi 

 

Phần mở 

đầu 

Ðược thông qua theo Nghị 

Quyết ÐHÐCÐ sô ́ 01-

04/2015/NQ-ÐHÐCÐ ngày 24 

tháng 04 năm 2015 

Ðiều lệ này của Công ty 

được sửa đổi và thông qua 

ta ̣i cuô ̣c họp Ðại hô ̣i đồng 

cổ đông thường niên vào 

ngày 26/04/2016. 

- Sửa thời điểm thông 

qua 

- Hiệu lực từ 

26/04/2016 (ngày 

Ðại hội đồng cổ 

đông thông qua) 

Khoản 5  

Ðiều 2 

Tại thời điểm thông qua Ðiều 

lệ này, Công ty đã thành lập 

các chi nhánh, cửa hàng giao 

dịch sau: 

Tên VPÐD:   

Văn phòng đại diện Công ty 

Cổ phầnTập đoàn PAN tại Hà 

Nội. 

Ðịa chỉ:   

Phòng 1526, tòa tháp ICON 4, 

243A Ðê La Thành, Phường 

Láng Thượng, Quận Ðống Ða, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Tại thời điểm thông qua 

Ðiều lệ này, Công ty đã 

thành lập chi nhánh sau: 

Tên chi nhánh:  

Chi nhánh Hà Nội - Công 

ty Cổ phầnTập đoàn PAN. 

Ðịa chỉ:   

Tầng 15, tòa nhà ICON 4, 

243A Ðê La Thành, 

Phường Láng Thượng, 

Quận Ðống Ða, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

 

- Ðã hoàn thành thủ 

tục đóng cửa VPÐD. 

- Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động 

chi nhánh cấp ngày 

01/12/2015 

Khoản 1 

Ðiều 5 

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 

831.437.480.000 đồng (Bằng 

chữ: Tám trăm ba mươi mốt  

tỷ bốn trăm ba mươi bảy 

triệu bốn trăm tám mươi 

ngàn Việt Nam đồng); 

Tổng số vốn điều lệ của Công 

ty được chia thành 

83.143.748 cổ phần với mệnh 

giá là 10.000 đồng/cổ phần. 

1. Vốn điều lệ của Công ty 

là: 1.008.724.970.000 

đồng (Bằng chữ: Một 

nghìn không trăm lẻ tám 

tỷ, bảy trăm hai mươi bốn 

triệu, chín trăm bảy mươi 

nghìn đồng); 

Tổng số vốn điều lệ của 

Công ty được chia thành 

100.872.497 cổ phần với 

mệnh giá là 10.000 

đồng/cổ phần. 

 

Cập nhật vốn điều lệ 

mới theo kết quả của 

hai (02) đợt phát hành 

cổ phiếu đã hoàn 

thành theo Quyết định 

của Tổng Giám đốc Sở 

giao dịch chứng khoán 

TP. Hồ Chí Minh số 

39/QÐ-SGDHCM ngày 

27/01/2016; và Quyết 

định số 53/QÐ-

SGDHCM ngày 

05/02/2016. 

Khoản 2 Các bản sao hoặc trích lục Các bản sao hoặc trích lục  
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Điều 

khoản 

 

Quy định hiện hành 

 

Đề nghị sửa đổi 

 

Lý do đề nghị và Thời 

điểm hiệu lực của 

điều được sửa đổi 

 

Ðiều 55 Ðiều lệ Công ty phải có chữ 

ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị hoặc tối thiểu một 

phần hai tổng số thành viên 

Hội đồng quản trị mới có giá 

trị. 

Ðiều lệ Công ty phải có 

chữ ký của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị hoặc người 

được Chủ tịch Hội đồng 

quản trị ủy quyền hợp 

pháp hoặc tối thiểu một 

phần hai tổng số thành 

viên Hội đồng quản trị mới 

có giá trị. 

 

  





 

43 
  

 

 

 

 

PHỤ LỤC  
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PHỤ LỤC 1  

SƠ YẾU LÍ LỊCH CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016. 

Hanoi, 31 March 2016. 

 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán 

To: - The State Securities Commission 

- The Stock Exchange 

 

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Duy Tuân 

2/ Giới tính/Sex: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/08/1981 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thanh Hóa 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 013505886 Ngày cấp/Date of 

issue ……23/02/2012…….. Nơi cấp/Place of issue …Hà Nội………  

6/ Quốc tịch/Nationality:      Việt Nam                                 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Ðịa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 1A, tầng 15 nhà A, CC 17 tầng, Phường Cầu 

Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0906189989 

10/ Ðịa chỉ email/Email: duytuan@outlook.com 

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an 

institution subject to information disclosure Rules: Không 

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Giám đốc 

PGD Trần Hưng Đạo, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

13/ Số CP nắm giữ: ……0…, chiếm …0 % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in 

possession……….. , accounting for ....% of registered capital, of which: 

+ Ðại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on 

behalf of (State/strategic investor/other institution): Không 

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: Không 

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): 
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15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant: 

STT 

No. 

Tên cá nhân/tổ chức/ 

Name of individual/ 

institution al related 

person 

Số CMND/Hộ chiếu (đối với 

cá nhân) hoặc Số GCN đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy phép 

hoạt động hoặc giấy tờ pháp 

lý tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp/ 

Number of ID or Passport 

(for individual) or Number of 

Business Registration, 

License of Operation or 

equivalent legal documents 

(for institution), date of 

issue, place of issue 

Số lượng CP/CCQ 

nắm giữ, tỷ lệ sở 

hữu trên vốn điều lệ 

của công ty đại 

chúng, quỹ đại 

chúng (nếu có)/ 

Number of 

shares/fund 

certificates in 

possession, 

ownership rate of 

registered capital 

of the public 

company, public 

fund (if any) 

Mối quan hệ/ 

Relationship 

1. Nguyễn Duy Tiếp 173366441 ngày cấp 

17/06/2009, nơi cấp: Thanh 

Hóa 

0 Bố 

2. Lê Thị Tâm 171522901 ngày cấp: 

02/02/2010, nơi cấp: Thanh 

Hóa 

0 Mẹ 

3. Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga 

111631714, ngày cấp: 

30/01/2000, nơi cấp:   Hà Nội 

0 Vợ 

4. Nguyễn Duy Cường 172009503, ngày cấp: 

22/11/2004, nơi cấp: Thanh 

Hóa 

0 Em ruột 

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 

public company, public fund (if any): Không 

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with 

public company, public fund (if any): Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and 

correct and I will bear the full responsibility to the law. 

Xác nhận của tổ chức đang làm việc/ Verify 

by employer 

NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 
 

  

                                                        

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29

th
 June 

2006 
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PHỤ LỤC 2 – CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

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

ĐƠN ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

 
        Kính gửi:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN 

 
           Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ 

đông gồm những cổ đông sau: 

STT Họ và tên Mã số cổ đông 

Số cổ phần nắm 

giữ (đại diện 

hoặc sở hữu) 

Chữ ký của cổ 

đông 

1     

2     

3     

Tổng   

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát trong Ðiều lệ 

Công ty và Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát tại Ðại hội đồng cổ đông năm 2016 của 

Tập đoàn PAN được tổ chức ngày 26/04/2016, nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là 

ứng viên của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2013 – 2017 (thay 

thế thành viên từ nhiệm):  

Ông (Bà):................................................. Ngày sinh...............................................  

CMND/Hộ chiếu số:.......................Ngày cấp:……….…… Nơi cấp:…………… 

Ðịa chỉ thường trú : ……………………………………………………………... 

Ðơn vị Công tác:………………………………………………………………… 

Trình độ học vấn: ……………….Chuyên ngành:……………………………….. 

Ðề nghị Ban tổ chức Ðại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thực hiện thủ tục để 

Ông/bà…………tham gia bầu cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm 

kỳ 2013 – 2017 thay thế thành viên từ nhiệm. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, chúng tôi xin cam đoan 

Ông/Bà …………………………… sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho 

sự phát triển của Công ty Cổ phẩn Tập đoàn PAN. 

         Xin trân trọng cảm ơn.  

 

Hồ sơ kèm theo:  

(i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo 

mẫu);  

(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy 

đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;  

(iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân 

dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình 

độ học vấn của ứng viên. 

……….., ngày          tháng       năm 2016 

Người đại diện nhóm cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Nhóm cổ đông 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----O0O----- 

ĐƠN ĐỀ CỬ  

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN 

              Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN 

Tên cổ đông: ............................................................................................................................... 

CMND/Giấy CN ÐKKD số: ...................... Ngày cấp: .................... Nơi cấp:........................... 

Mã số cổ đông:............................................................................................................................ 

Ðịa chỉ:......................................................................................................................................... 

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:............................................................ ) 

Chiếm:............% tổng số vốn Ðiều lệ Công ty....................................................................  

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát trong Ðiều lệ 

Công ty và Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát tại Ðại hội đồng cổ đông năm 2016 của 

Tập đoàn PAN được tổ chức ngày 26/04/2016, tôi trân trọng đề cử người có tên dưới đây:  

Ông (Bà): ................................................................. Ngày sinh.................................................... 

CMND/ Hộ chiếu số: ................... Ngày cấp: ....................... Nơi cấp:....................………………….. 

Ðịa chỉ:................................................................................. ........................................................ 

Trình độ học vấn:.......................................... Chuyên ngành:...................................................... 

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:............................................................ ) 

Chiếm:.............% tổng số vốn Ðiều lệ của Công ty.  

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2013 – 2017 

(thay thế thành viên từ nhiệm) tại Ðại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 26/04/2016.  

Tôi cam đoan ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên 

Ban Kiểm soát quy định trong Ðiều lệ Tập đoàn PAN và Quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban 

Kiểm soát tại Ðại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn PAN được tổ chức 

ngày 26/04/2016. 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu 

trên.  

 

              Trân trọng cảm ơn!  

                                                                                      ............., ngày ...... tháng ...... năm 2016 

Hồ sơ kèm theo:  

(i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai 

(theo mẫu);  

(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy 

đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;  

(iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân 

dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận 

trình độ học vấn của ứng viên. 

             CỔ ÐÔNG 

             (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

---oOo--- 

ĐƠN ỨNG CỬ  

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Kính gửi:   Ban tổ chức họp Ðại hội đồng cổ đông thường niên 2016 

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ÐOÀN PAN 

 

Tôi tên là:        …………………………………………………………………………. 

Sinh ngày:       …………………………………………………………………………. 

CMND số: ……………, ngày cấp ………………… tại: …………………………. 

 

Ðang sở hữu …… cổ phần, và được đề cử của số cổ đông sở hữu …….. cổ phần. Tổng sô ́ cổ 

phần sở hữu và đại diện sơ ̉ hư ̃u là …………  cổ phần, tương đương với ……. vốn điều lệ của Công 

ty. Giấy đề cử hợp lệ kèm theo. 

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Ðiều lệ của Công ty, 

tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên BAN KIỂM SOÁT ta ̣i cuô ̣c họp 

Ðại hô ̣i cổ đông thường niên năm 2016. 

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm: 

- Giấy đề cử; 

- Sơ yếu lý lịch; 

- Bản sao CMND; 

- Bản sao Hộ khẩu thường trú 

- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ 

Tôi xin cam kết các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này 

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp 

luật và Ðiều lệ của Công ty. 

Trân trọng.    

 ……, ngày ….. tháng ….. năm 2016 

ỨNG CỬ VIÊN 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

                                                                               

 

 

 




































