
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 9:00 ngày 26 tháng 05 năm 2012
- Địa điểm: Phòng Đại Yến, Hội Trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1,
Tp.HCM

Chương trình Đại hội

Thời gian Nội dung
8:00 (60’) Đón khách và đăng ký cổ đông

9:00 (15’)

Thủ tục bắt đầu Đại hội
- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
- Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội

9:15(15’)

Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012, báo cáo của BKS
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo của BKS và tờ trình chọn Cty Kiểm toán
-

9:30 (40’)

Tờ trình về các vấn đề:
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận
- Tờ trình Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV
- Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ

10:10 (30’) Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
10:40 (15’) Giải lao
10:55 (45’) Đại biểu phát biểu ý kiến. Cổ đông đóng góp ý kiến.
11:40 (5’) Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.

11:45 (15’) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12:00 Bế mạc Đại hội

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com



Các vấn đề cần biểu quyết MPC - ĐHCĐ thường niên 2012

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2011

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát

4. Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV

5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận

6. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2012

7. Ủy quyền chọn công ty kiểm toán

8. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Website: www.minhphu.com
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình trong năm qua như sau:

Hoạt động của hội đồng quản trị

 Ngày 15/02/2011, tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Minh Phú – Lộc
An từ 50 tỷ lên 150 tỷ đồng

 Ngày 01/06/2011, thông qua nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2011

 Ngày 18/07/2011, bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Anh làm Phó tổng giám đốc
 Ngày 26/07/2011, tăng vốn điều lệ cho Minh Phú – Hậu Giang từ 500 tỷ lên 600 tỷ đồng
 Ngày 06/12/2011, phê chuẩn thành lập Cty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Minh Phú Hòa

Điền với vốn điều lệ 150 tỷ đồng
 Ngày 29/12/2011, bổ nhiệm Ông Bùi Anh Dũng làm Phó tổng giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc: thực hiện thông qua việc HĐQT chất
vấn Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề lớn phát sinh trong kỳ, về kết quả hoạt động kinh doanh
trong kỳ tại các phiên họp HĐQT và các buổi họp khác của công ty.

Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2011 như sau:

Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 7.000.000 đồng/người/tháng.

Thành viên BKS nhận mức thù lao là 5.000.000 đồng/người/tháng

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2011

Công ty đã sản xuất được 30.491,79 tấn tôm thành phẩm giảm 15,30% so với kế hoạch; kim ngạch
xuất khẩu đạt hơn 334,39 triệu USD giảm 7,11% so với kế hoạch mặc dù chiếm gần 15,56% kim
ngạch xuất khẩu tôm của cả nước; doanh thu thuần đạt 7.038,52 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt
283,70 tỷ đồng giảm so với kế hoạch lần lượt là 6,54% và 53,91%. Về lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm
công ty đã sản xuất được gần 3.000 tấn tôm thương phẩm đáp ứng được gần 10% nhu cầu tôm nguyên
liệu cho các nhà máy chế biến của Minh Phú. Trại sản xuất tôm giống ở Ninh Thuận sản xuất được

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Website: www.minhphu.com
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1,4 tỷ tôm post, góp phần chủ động được nguồn tôm giống sạch bệnh cho vùng nuôi của công ty cũng
như các vùng nuôi liên kết.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch

Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2011

Kế hoạch năm
2011

So sánh với kế
hoạch

1- Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 334,39 360,00 92,89%
2- Sản lượng sản xuất Tấn 30.491,79 36.000,00 84,70%
3- Tổng doanh thu thuần Tỷ đồng 7.038,52 7.524,00 93,55%
4- Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 337.47 705,50 47,83%
5- Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 283,70 615,50 46,09%

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh

Nhờ phát huy tối đa lợi thế về nuôi trồng và chế biến giúp cho Minh Phú duy trì được tỷ suất lợi
nhuận gộp ở mức 15% bằng với năm 2010 trong bối cảnh khó khăn của kinh tế trong nước và thế giới.

Việc không đạt được kế hoạch đề ra cho năm 2011 là do các yếu tố sau đây:

 Các dự án đầu tư mới như nhà máy chế biến Minh Phú – Hậu Giang, Công ty nuôi tôm thương
phẩm  Lộc An – Vũng Tàu bị chậm tiến độ đưa vào sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đề ra
do một số nguyên nhân khách quan nên đã không đóng góp được lợi nhuận cho Tập đoàn.

 Lãi suất cho vay của Ngân hàng tăng cao trong năm 2011 là một trong những nguyên nhân
chính làm tăng chi phí tài chính, giảm lợi nhuận của công ty.

Tình hình xuất khẩu và thị trường

Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2011

THỊ TRƯỜNG GIÁ TRỊ (USD) TỶ LỆ %
MỸ 123.029.173,77 36,79
NHẬT 70.240.429,55 21,01
CANADA 30.168.320,83 9,02
ÚC 7.573.865,36 2,27
HONG KONG 5.042.397,53 1,51
EU 42.851.287,79 12,81
KOREA 42.248.033,19 12,63
KHÁC 13.232.761,16 3,96
TỔNG CỘNG 334.386.269,18 100,00

Kế hoạch kinh doanh 2012

mailto:minhphu@minhphu.com
www.minhphu.com
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* Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2012
 Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 500 triệu USD
 Sản lượng sản xuất  hợp nhất : 53.000 tấn tôm thành phẩm
 Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 10.478 tỷ đồng
 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 877 tỷ đồng
 Lợi nhuận sau thuế và CĐTS hợp nhất : 715 tỷ đồng

Trong đó :

1- Lĩnh vực chế biến xuất khẩu :
+    Kim ngạch xuất khẩu : 500 triệu USD
+    Sản lượng xuất khẩu : 50.000 tấn tôm thành phẩm
+ Doanh thu thuần : 10.478,00 tỷ đồng
+    Lợi nhuận trước thuế : 593,00 tỷ đồng
+    Lợi nhuận sau thuế : 467,00 tỷ đồng

2- Lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm :
+ Diện tích đất :   1.220,00 hecta
+   Diện tích mặt nước thả nuôi :      600,00 hecta
+   Sản lượng nuôi trồng : 7.063,00 tấn tôm
+   Doanh thu thuần : 783,00 tỷ đồng
+   Lợi nhuận trước thuế : 268 tỷ đồng
+   Lợi nhuận sau thuế :       233 tỷ đồng

3- Lĩnh vực sản xuất tôm giống :
+   Sản lượng sản xuất :        1,7 tỷ tôm post
+   Doanh thu thuần : 67,00 tỷ đồng
+   Lợi nhuận trước thuế : 14,40 tỷ đồng
+   Lợi nhuận sau thuế : 14,40 tỷ đồng

4- Lĩnh vực sản xuất chế phẩm sinh học :
+   Doanh thu thuần : 3,2,00 tỷ đồng
+   Lợi nhuận trước thuế :        0,50 tỷ đồng
+   Lợi nhuận sau thuế : 0,50 tỷ đồng

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2012
TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Lê Văn Quang
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
BÁO CÁO CỦA BTGĐ

(Về tình hình sản xuất kinh doanh 2011)

Kính thưa Quý cổ đông,

Ban tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh 2011 như sau :

Báo cáo tình hình tài chính
Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2011 2010

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
Cơ cấu tài sản
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 67,49 67,15
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 32,51 32,85

Cơ cấu nguồn vốn
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 74,43 63,92
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 25,57 36,08

Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,20 1,56
Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,52 0,81

Tỷ suất sinh lời
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần % 4,79 7,30
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần % 4,03 6,16

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 5,34 9,58
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 4,49 8,08

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu % 18,44 22,84

Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh
Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty tương đối tốt. Công ty
luôn thanh toán đúng hạn mọi khoản công nợ. Khả năng thanh toán của năm 2011 thấp hơn năm 2010
nằm trong giới hạn rất an toàn, do công ty tăng cường bán hàng vào các thị trường có khả năng thanh
toán tốt và nhanh.

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com
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Mặt khác do đặc thù của ngành kinh doanh chế biến tôm là cứ vào cuối năm là vào vụ nên cần rất
nhiều vốn để thu mua tôm cho các đại lý cung cấp tôm. Vì vậy để chủ động được nguồn tài chính
phục vụ cho sản xuất kinh doanh, công ty đã có các mối quan hệ tín dụng với các ngân hàng thương
mại rất tốt đáp ứng đầy đủ  nhu cầu vốn của công ty.

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011

Tài Sản Tại 01/01/2011 Tại 31/12/2011
A- Tài sản ngắn hạn 2.615.396.325.822 4.269.271.984.792
B- Tài sản dài hạn 1.279.408.110.524 2.056.194.027.466
Tổng tài sản 3.894.804.436.346 6.325.466.012.258
Nguồn vốn
A- Nợ phải trả 2.489.526.775.302 4.707.852.603.427
B- Nguồn vốn chủ sở hữu 1.337.967.110.693 1.538.891.403.059
C- Lợi ích của cổ đông thiểu số 67.310.550.351 78.722.005.772

Tổng nguồn vốn 3.894.804.436.346 6.325.466.012.258

Những thay đổi về vốn cổ đông

Tại ngày 09/03/2011 có 2.498 cổ đông đến ngày 20/03/2012 chốt danh sách là : 2.153 cổ đông.

Tổng số cổ phiếu của công ty

+ Cổ phiếu phổ thông: 70.000.000 CP
+ Cổ phiếu ưu đãi      :   Không

Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ: Không

Cổ tức: Năm 2011, Cty không trả cổ tức

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Năm
2010

Thực hiện
năm 2011

Kế hoạch
năm 2011

So với
năm 2010

So sánh với
kế hoạch

1- Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 247,64 334,39 360,00 135,03% 92,89%
2- Sản lượng sản xuất Tấn 23.119,88 30.491,79 36.000,00 131,89% 84,70%
3- Tổng doanh thu thuần Tỷ đồng 5.107,81 7.038,52 7.524,00 137,80% 93,55%
4- Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 372.92 337.47 705,50 90,49% 47,83%
5- Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 314,68 283,70 615,50 90,16% 46,09%
6- Lãi cơ bản trên / CP Đồng 4.376 3.934 6.155 89,90% 63,91%

Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2012
TM. Ban Tổng Giám Đốc

Phó Tổng giám đốc

Lê Văn Điệp

mailto:minhphu@minhphu.com
www.minhphu.com
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Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú

Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;
ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624

Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

Baùo caùo cuûa Ban kieåm soaùt
Taïi Ñaïi hoäi đồng coå ñoâng coâng ty Coå phaàn taäp ñoaøn thuûy saûn Minh Phuù

Ngaøy 26 thaùng 05 naêm 2012

- Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Phú, ngày

25 tháng 06 năm 2011.

Ban kiểm soát công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú đã tiếp nhận và xem xét báo cáo

thường niên năm 2011 của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

- Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2011.

Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

Chúng tôi đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về

tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2011 và phương hướng phát triển của Công ty

trong thời gian tới. Mặc dù không đạt được kế hoạch đại hội đề ra trong năm 2011 nhưng ban

điều hành công ty đã rất cố gắng, nỗ lực đưa công ty vượt khó trong điều kiện nền kinh tế còn

nhiều khó khăn,  kim ngạch xuất khẩu bằng 135%, doanh thu thuần bằng 137,8% so với năm

2010. Lợi nhuận sau thuế bằng 90,16% so với năm 2010 do chi phí tài chính của công ty tăng

cao.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đã đề ra kế hoặc tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên

1000 tỷ bằng cách phát hành riêng lẻ cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi trong năm 2011 và

2012. Năm 2011 thị trường tài chính khó khăn, giá phát hành sẽ không được như kỳ vọng nên

công ty đã dời lại việc phát hành tăng vốn sang năm 2012.

Công ty hiện vẫn chưa xây dựng xong ban kiểm toán nội bộ và ban quản trị rủi ro.

Chúng tôi đồng ý về tính trung thực và hợp lý đối với Báo cáo tài chính hợp nhất niên

độ kế toán 2011 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty TNHH

mailto:minhphu@minhphu.com
www.minhphu.com
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KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số 11-01-174 ngày 27/03/2012 đã được trình bày

trước đại hội.

Chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong lãnh đạo điều hành sản xuất

kinh doanh của hội đồng quản trị – Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty

trong năm 2011.

Trong năm 2011 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty đã tạo mối quan hệ mật

thiết và điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tham gia các kỳ họp quan trọng của Hội đồng

quản trị, cũng như tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên ban kiểm soát nhằm

ngày càng hoàn thiện quy trình hoạt động, không ngừng tăng cường công tác quản lý và nâng

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

TM. Ban kiểm soát
Trưởng Ban

Phan Văn Dũng

-
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

TỜ TRÌNH

CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Đại hội đồng cổ đông hàng năm chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại

Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết sẽ

được chỉ định tiến hành các hoạt động kiểm toán cho công ty năm tài chính tiếp theo dựa trên những

điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

kiểm toán cho tổ chức niêm yết. Năm 2011, Đại hội đã chấp thuận chọn KPMG làm kiểm toán cho

năm tài chính 2011 và 2012. Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một

trong những công ty sau là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 và 2014:

1. KPMG,

2. Ernst & Young

3. PwC

4. Deloitte

5. A&C

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2012
TM. Ban Kiểm Soát

Trưởng ban

Phan Văn Dũng

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3

ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Trong năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

Kết quả kinh doanh 2011 VND

Doanh thu thuần 7,038,526,322,808

Lợi nhuận trước thuế 337,467,259,451

Lợi nhuận sau thuế 283,697,844,304
Lợi nhuận sau thuế phân bổ
cho cổ đông của công ty mẹ 275,398,176,101

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,934

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất

Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2011 như sau:

Phân phối lợi nhuận 2011 Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế VND

Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% 27,539,817,610

Quỹ đầu tư phát triển 10% 27,539,817,610

Quỹ dự phòng tài chính 5% 13,769,908,805

Lợi nhuận giữ lại 75% 206,548,632,076

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2012
TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Lê Văn Quang

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3

ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

TỜ TRÌNH
THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TRÍCH THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH, CBNV

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Kính trình đại hội xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2012

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 7.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS nhận mức thù lao là 5.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2012

- Mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận
vượt kế hoạch

- Các chi phí hoạt động của HĐQT và BKS để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao
(quản lý, kiểm soát Công ty) được hạch toán vào chi phí SX - KD của Công ty theo quy định.

- Mức trích thưởng cho CBNV là 4% lợi nhuận sau thuế và 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2012
TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Lê Văn Quang

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3

ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm
chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản
trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2012.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2012
TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Lê Văn Quang

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3

ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỜ TRÌNH

SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Điều 104, khoản 5 của Luật doanh nghiệp có quy định như sau:

“Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội
đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp
thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định”.

Tuy nhiên Điều lệ Công ty lại chưa quy định cụ thể tỷ lệ để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ
đông.  Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thêm nội dung
dưới vào “Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định
của Đại hội đồng cổ đông” của Điều lệ Công ty:

“Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất
75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2012
TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Lê Văn Quang

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3

ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com
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QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
(theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan)

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân
(CMND,…) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham
gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ
đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít
nhất 65% vốn điều lệ tham dự.

4. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

5. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được
ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ
đông, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và
các nội dung cần biểu quyết.

6. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như
thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội … ) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ
tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.

7. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu
từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất các các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với
quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ
sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần
biểu quyết.

8. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định
ngay tại Đại hội.

9. Cách thức biểu quyết

Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) tình trạng biểu quyết cho mỗi nội dung,
bằng cách đánh dấu (X) hoặc () vào ô tình trạng biểu quyết lựa chọn.

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3

ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com
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Ví dụ :
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

1. Nội dung  1   
2. Nội dung  2   

3. Nội dung  3   

10. Nội dung biểu quyết không hợp lệ
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu
quyết được chọn. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính
vào kết quả biểu quyết.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem
như là không có ý kiến đối với nội dung đó.

11. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;

- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy
phiếu cũ);

12. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ
đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì việc triệu tập cuộc họp lần
thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc
họp thứ nhất.

14. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông
dự hợp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty Cổ phần quy định.
Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập
họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong
trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ
đông tới dự họp.

TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN MINH PHÚ
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

mailto:minhphu@minhphu.com
www.minhphu.com


Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Web: www.minhphu.com

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức: …………………………………………………………………….

- CMND/số ĐKKD: ……………………cấp ngày …………....…tại……………………..

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

- Số lượng cổ phần sở hữu: ………………….. cổ phần.

Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức: …………………………………………………………………….

- CMND/số ĐKKD: ……………………cấp ngày …………....…tại……………………..

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Nay tôi/chúng tôi, ủy quyền cho Ông/Bà ……………………………………… thay mặt tôi tham dự
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ
chức vào ngày 26/05/2012 tại Phòng Đại Yến, Hội Trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1,
Tp.HCM.

Ông/Bà …………………………………… được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn
bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/chúng tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu
trên.

Bên ủy quyền Bên nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức) (ký và ghi rõ họ tên)

mailto:minhphu@minhphu.com
www.minhphu.com


ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: ..............................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Số CMND/ số ĐKKD: ......................……Ngày cấp: ....................……Nơi cấp:….. ..........

Điện thoại: .........................................Fax: .....................................Email:............................

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, đăng ký tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:………. .......................... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: .......................... cổ phần
(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)
- Tổng số cổ phần đại diện: .................. cổ phần

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông điền đầy đủ thông tin cần thiết và gửi lại phiếu này cho Ban
kiểm tra tư cách cổ đông vào ngày tổ chức Đại hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập danh
sách tham dự Đại hội.

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú
Trụ sở chính: KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119
Chi nhánh Tp.HCM: Toà nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3;

ĐT : 08 3930 9631  Fax : 08 3930 9624
Email: minhphu@minhphu.com Website: www.minhphu.com


