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Tổng công ty Công nghiệp  

Dầu thực vật Việt Nam – 

CTCP 

----- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 01/BC-HĐQT.22 

 

TPHCM , ngày 31 tháng 07 năm 2022 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  

6 tháng đầu năm 2022 

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP 

- Địa chỉ trụ sở chính: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM 

- Điện thoại :(84-8) 38 294 513     Fax: (84-8) 38 290 586    Email:vocar@vocarimex.com.vn 

- Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán: VOC 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 

Giám đốc 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Vocarimex được tổ chức vào ngày 28 tháng 03 năm 2022 đã 

thông qua các nghị quyết sau:  

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. 

 Các chỉ tiêu chính năm 2021 đạt được: 

• Doanh thu: 1.495,9 tỷ đồng 

• Lợi nhuận trước thuế TNDN: 119,7 tỷ đồng 

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính 

• Doanh thu :            1.124 tỷ đồng 

• Lợi nhuận trước thuế TNDN :   18 tỷ đồng 

• Cổ tức (dự kiến): HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chia cổ tức dựa trên Lợi nhuận 

sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2022 

• Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 

năm 2022, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số tiền trích lập. 

- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ 

mailto:vocar@vocarimex.com.vn
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