












CÔNG TY AGIFISH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017-2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về quy định áp

dụng quản trị với các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường  niên niên độ năm 2017 - 2018 của

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang ngày 13/3/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017 – 2018 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập
khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 3 năm 2018, tại Phòng
họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long
Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho
24.898.194 cổ phần trên tổng số 28.109.743 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 88,57% vốn
điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã
được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty niên độ 2016-2017 với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
I Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối

hết đến 30/9/2016 95.006.609.430

1 Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2016 95.006.609.430
2 Phân phối lợi nhuận sau thuế trong niên độ 2016-2017

a Quỹ khen thưởng, phúc lợi
b Chi cổ tức

II Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2016-2017 -187.329.236.363
III Tổng lợi nhuận chưa phân phối (I+II) -92.322.626.933

Phương án phân phối lợi nhuận
1 Quỹ dự trữ bắt buộc 5% ( dự phòng tài chinh )
2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%
3 Trong đó  : Quỹ khen thưởng 60%

Quỹ phúc lợi 40%
4 Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát
5 Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển

Lợi nhuận sau thuế còn lại -92.322.626.933

với tỷ lệ biểu quyết 90,59% trên tổng số cổ phần tham dự. Riêng báo cáo của hội đồng
quản trị SCIC không đồng ý với tỷ lệ 9,30%



Điều 2:
Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2017 – 2018 như sau

STT Chỉ tiêu ĐVT Niên độ tài chính
2017 – 2018

1 Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu tấn 17.000
2 Sản lượng tiêu thụ nội địa tấn 11.000
3 Kim ngạch xuất khẩu USD 51.000.000
4 Kim ngạch nhập khẩu USD 2.000.000
5 Doanh thu tỷ đồng 1.800
6 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 0
7 Tổng lao động Người 1.800
8 Thu nhập bình quân người/tháng đ/n/t 5.600.000

với tỷ lệ biểu  quyết 99,89 % trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 3:
Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2017 -
2018: chọn 1 trong các đơn vị sau : KPMG, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte,

với tỷ lệ biểu quyết 99,89% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 4: Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các Ông
bà có tên sau:
Hội đồng Quản trị

- Ông Võ Thành Thông đạt tỷ lệ 92,30%
- Ông Nguyễn Văn Ký đạt tỷ lệ 90,26%
- Ông Dương Ngọc Minh đạt tỷ lệ 90,11%
- Ông Võ Văn Phong đạt tỷ lệ 90,11%
- Ông Châu Duy Cường đạt tỷ lệ 89,97%

Ban kiểm soát
- Bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh đạt tỷ lệ 100,54%
- Ông Võ Minh Phương đạt tỷ lệ 99,70%
- Ông Vũ Nhân Vương đạt tỷ lệ 99,44%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2017- 2018 thông qua
với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 13/3/2018.

Ngày 13 tháng 3 năm 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHÂU DUY CƯỜNG
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