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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 
 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 

- Tên công ty  : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG 

- Tên viết tắt  : MEKONGFISH 

- Mã chứng khoán : AAM 

- Năm báo cáo  : 2009 

 

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 

1. Những sự kiện quan trọng: 

+ Việc thành lập: 

Giấy phép thành lập công ty số 592/QĐ-CT.UB ngày 26/02/2002 của UBND tỉnh 
Cần Thơ (nay là UBND TP.Cần Thơ); 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5703000016 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư 
tỉnh Cần Thơ (nay là Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ) cấp ngày 28/02/2008 vốn 
điều lệ ban đầu là 20.000.000.000 đồng và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/12/2009 
vốn điều lệ tăng lên 113.398.640.000 đồng. 

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Năm 2002, công ty chuyển đồi hình 
thức hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần. 

+ Niêm yết:  

�. Ngày 24/09/2009, cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch đầu tại 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán AAM và số 
lượng cổ phiếu niêm yết là 8.100.000 cổ phiếu theo Thông báo số 542/TB-SGDHCM 
ngày 17/09/2009. 

 �. Ngày 21/12/2009, công ty niêm yết bổ sung thêm 3.239.864 cổ phiếu từ việc 
phát hành cổ phiếu thưởng 30% và trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% theo Thông báo số 
760/TB-SGDHCM ngày 14/12/2009. 

+ Các sự kiện khác: 

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần 
Thủy Sản Mekong ngày 22/09/2009 để tăng vốn điều lệ từ 81.000.000.000 đồng lên 
113.398.640.000 đồng. Cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội 
dung sau: 
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� Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế từ 27 tỷ đồng lên 37 tỷ đồng. 

� Điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009 từ 18% lên 25%. 

� Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức cho cổ đông hiện 
hữu (cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30% và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%). 

� Thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

� Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lập phương án phát hành 
và thời gian niêm yết phần cổ phiếu phát hành thêm. 

2. Quá trình phát triển: 

+ Ngành nghề kinh doanh: 

Thu mua, gia công, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản, gạo và các loại nông sản. 
Nhập khẩu vật tư hàng hóa, máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp 
nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn gia súc, thức 
ăn thủy sản, sản xuất con giống phục vụ nuôi trồng thủy sản, nhập khẩu thức ăn gia 
súc, thức ăn thủy sản. Nhập khẩu kinh doanh phân bón, sắt thép các loại. Đầu tư tài 
chính. Kinh doanh địa ốc, bất động sản và văn phòng cho thuê. Du lịch lữ hành nội 
địa, kinh doanh nhà hàng. 

+ Tình hình hoạt động: 

� Thuận lợi cơ bản: 

� Thị trường xuất khẩu ổn định, công ty có quan hệ mua bán với 30 nước và khu vực. 
Đặc biệt năm 2009, công ty là 01 trong 10 doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu cá 
tra sang thị trường Nga. 

� Đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ quản lý đảm đương nhiệm vụ với hiệu quả tốt. 

� Nguồn nhân lực đã được trẻ hóa và tăng cường. 

� Tài chính lành mạnh và là đơn vị liên tục nhiều năm được Bộ Công Thương chọn là 
đơn vị xuất khẩu uy tín. 

� Trong sản xuất thực hiện tốt chương trình quản lý chất lượng HCCP, ISO 9001:2000 
nên chất lượng sản phẩm ổn định, uy tín thương hiệu ngày càng cao. 

� Có ngư trường riêng để góp phần chủ động nguồn nguyên liệu cá tra. 

� Khó khăn chủ yếu: 

� Do suy thoái kinh tế toàn cầu, lãi suất ngân hàng tăng cao, thị trường chứng khoán 
sụt giảm, thị trường xuất khẩu và nguồn vốn đầu tư bị hẹp. Do các rào cản kỹ thuật sản 
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phẩm cá tra vào thị trường EU mà còn lan rông sang các thị trường khác làm hạn chế 
sản lượng xuất khẩu của ngành hàng cá tra. 

� Giá xuất khẩu bị giảm liên tục. 

� Số lượng nhà máy chế biến cá tra tăng gấp 3 lần so với năm 2008 tạo sức cạnh tranh 
gay gắt. 

� Giá xuất giảm là giá nguyên liệu cá tra giảm theo khiến nông dân nuôi cá bị lỗ nên 
nguồn nguyên liệu càng lúc càng khó khăn trong khâu thu mua. 

3. Định hướng phát triển: 

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

- Mặt hàng cá tra vẫn là mặt hàng chủ lực của công ty, đồng thời công ty tiến dần 
đến đa dạng hóa mặt hàng trong đó có mặt hàng giá trị gia tăng. 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ uy tín thương hiệu trên thị trường. 

- Tối đa hóa lợi nhuận, chi trả cổ tức tăng ổn định, đóng góp nhiều cho Ngân sách 
và tạo công ăn việc làm ổn định cho CB.CNV với thu nhập không ngừng nâng 
cao. 

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Đầu tư nguồn nhân lực, khâu then chốt là lực lượng quản lý trẻ có năng lực và 
quyết tâm. 

- Kinh doanh đa ngành nghề, đa thị trường để tránh rủi ro. 

- Phát triển sản xuất, cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hóa gắn liền nhà máy với 
vùng nguyên liệu tự nuôi và liên kết đầu tư với dân. 

- Đẩy mạnh xúc tiến thươg mại, tiếp thị để đảm bảo sự phát triển bền vững. 

 

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

Trong năm 2009, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 11 lần và ban hành 11 Nghị 
quyết liên quan đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thanh lý tài sản, bổ 
nhiệm cán bộ.v.v…(xem bảng liệt kê 11 Nghị quyết kèm theo). 

 Các Nghị quyết trên mang tính cách cấp thiết đã góp phần chủ lực cho Công ty 
hoàn thành xuất sắc kế hoạch do Đại hội cổ đông biểu quyết, quan trọng nhất là : 

 � Đưa sản phẩm Cá tra vào thị trường Nga với 02 đối tác là Công ty Russia 
Fish và Akra. Qua hơn 05 tháng thực hiện hợp đồng, Hội đồng quản trị đánh giá đây 
là 02 Công ty có uy tín, có mức tiêu thụ ổn định mặt hàng Cá tra do Công ty sản 
xuất. Sản phẩm của Công ty được đối tác đánh giá cao vì phù hợp với người tiêu 
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dung, đảm bảo an toàn thực phẩm. Riêng đối với Công ty, việc sản xuất và xuất 
khẩu sang 02 Công ty cũng đã mang đến hiệu quả cao góp phần đáng kể trong việc 
nâng cao lợi nhuận năm. (Thị phần chiếm 26,32% trong tổng kim ngạch của Công 
ty). 

 � Hoàn nhập vốn: Hội đồng quản trị đã giám sát chặt khoản đầu tư cổ phiếu 
nhất là trong giai đoạn các cổ phiếu đầu tư bị giảm giá nặng vào thời điểm suy thoái 
kinh tế, nhờ thế trong năm 2009 đã hoàn nhập 43 tỷ và dự phòng giảm giá đầu tư 
chứng khoán còn 4,3 tỷ. 

 � Đầu tư mới :  

 - 01 kho lạnh 2.500 tấn làm tiết kiệm trên 03 tỷ đồng / năm, lúc chưa có gởi 
hàng ở kho TP Hồ Chí Minh. 

 - 02 băng chuyền đông IQF làm tăng sản lượng Công ty từ 9.500 tấn lên trên 
13.000 tấn/năm. 

 - Đưa Ngư trường vào hoạt động với hiệu quả cao. 

 - Hội đồng quản trị đã chọn đúng thời cơ để đưa cổ phiếu Công ty lên sàn với 
giá rất tốt, thỏa mãn nguyện vọng của cổ đông đã nhiều năm mong đợi. 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình tài 
chính của công ty tại thời điểm cuối năm 2009): 

a). Lợi nhuận trước thuế:  

Lợi nhuận trước thuế năm 2009, tăng 2,32 lần so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ 
đông đã đề ra ( 62,78 tỷ đồng so 27 tỷ đồng). Lợi nhuận mà công ty đât được trong 
tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn là nhờ: 

� Công ty chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng mới, làm tăng sản lượng sản 
xuất và xuất khẩu. 

� Quản lý chặt chất lượng sản phẩm nên hầu hết sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn tốt đến 
với khách hàng. 

� Đồng thời quản lý chặt các định mức chi phí. 

� Mặt khác, công ty đã hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đã trích 
lập trong năm 2008. 

� Đặc biệt trong năm 2009, công ty nằm trong danh sách 10 công ty của Việt Nam 
được xuất khẩu cá tra vào thị trường Nga và sẽ được tiếp tục xuất khẩu trong năm 
2010. 
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b). Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm 2009:  

Mặc dù trong năm 2009 tình SXKD rất khó khăn nhưng HĐQT đã kịp thời ứng 
phó và điều chỉnh kịp thời các kế hoạch SXKD và đầu tư của Cty. Nên trong năm 
2009 Mekongfish vẫn giữ vững được thị trường và kinh doanh có lãi. Đặc biêt là công 
ty không bị lâm vào cảnh túng quẫn về tài chính như các doanh nghiệp khác mà ngược 
lại Mekongfish còn có tiền gửi Ngân hàng trong thời điểm khó khăn về tài chính. 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2009 (tình hình tài chính và lợi 

nhuận so với kế hoạch): 

% thực hiện KH
Đầu năm Điều chỉnh Đầu năm Điều chỉnh

1 Doanh thu Tỷ đồng 405,00 405,00 529,26 130,68 130,68

2 Sản lượng Tấn 9.500,00 9.500,00 12.278,00 129,24 129,24

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 27,00 37,00 62,78 232,52 169,68

Thực hiện 
năm 2009

Kế hoạch năm 2009
STT Chỉ tiêu ĐVT

 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến 

lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới): 

- Đầu tư vào ngư trường:  

+ Tổng chi phí đầu tư vào ngư trường (cá giống, thức ăn, thuốc, …) là: 38,39 tỷ 
đồng.  

+ Sản lượng cá tra thu hoạch được từ ngư trường phục vụ chế biến tại công ty là 
2.954 tấn cá tra nguyên liệu. 

- Đầu tư xây dựng kho lạnh 2.500 tấn: Để chủ động việc trữ hàng mà không cần phải 
gửi kho ở Thành phố hồ Chí Minh như trước đây. Tổng vốn đầu tư là 10,79 tỷ 
đồng. 

- Đầu tư mới 02 băng chuyền IQF để tăng công suất chế biến với tổng vố đầu tư là 
11,93 tỷ đồng. 

- Công ty đã ngưng chế biến mặt hàng Bạch tuộc để chuyển toàn bộ sang chế biến cá 
tra. Đây là một mặt hàng chiến lược vì thị trường mở rộng theo hướng ổn định, 
hiệu quả cao. 

- Thị trường xuất khẩu mới: Thị trường Nga, các nước Trung Đông và Châu Phi (Ai 
Cập) là các thị trường mới, đầy tiềm năng sẽ giúp công ty giảm rủi ro trong kinh 
doanh khi thị trường EU càng ngày càng kiểm tra khắt khe các tiêu chuẩn về chất 
lượng. 
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 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…): 

- Thị trường dự kiến: 100% sản phẩm cá tra đều xuất khẩu nên công ty nhắm vào 
các thị trường chủ yếu: EU, Nga, Nam Mỹ, Úc, Khối Á Rập và Trung Đông, 
Châu Phi (Ai Cập). Đặc biệt trong năm 2010, công ty sẽ tìm thị trường mới 
Ukraina. 

Dự kiến thị phần: 

 + EU       : 45% 

 + Nga và Ukraina     : 40% 

 + Thị trường Khối Á Rập, Trung Đông, Ai Cập : 10% 

 + Thị trường Nam Mỹ, Úc và thị trường khác : 05% 

- Mục tiêu dài hạn: 

+ Củng cố và nâng cao chất lượng sản phẩm trên cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn 
thực phẩm từ vùng nuôi đến người tiêu thụ theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng 
quốc tế. 

+ Nâng công suất chế biến lên từ 30% đến 50% từ năm 2010 đến năm 2012. 
Tổng sản lượng tự chăn nuôi cá tra từ 3.000 tấn lên trên 4.000 tấn/năm vào năm 
2012. 

+ Mặt hàng chủ lực vẫn là cá tra và công ty sẽ tiến dần chế biến thêm  các mặt 
hàng giá trị gia tăng để đa dạng hóa sản phẩm. 

+ Giữ vững thị trường tiềm năng trên cơ sở tăng cường công tác tiếp thị, xúc 
tiến thương mại, đầu tư nguồn nhân lực và hiện đại hóa. 

 

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC: 

1. Báo cáo tình hình tài chính: 

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán: 

 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần : 13,55% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần : 11,33% 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 17,25% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản : 14,43% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu : 16,71% 
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Khả năng thanh toán hiện hành : 7,32 lần 

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : 6,88 lần 

Khả năng thanh toán nhanh : 3,16 lần 

-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: Tổng giá trị tài sản là 
363.934.945.408 đồng 

-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Tăng vốn điều lệ từ 81.000.000.000 đồng 
lên 113.398.640.000 đồng. 

-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 11.339.864 
cổ phần phổ thông. 

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, 
trái phiếu không thể chuyển đổi...): Không có 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 11.339.864 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): Không có 

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: đã tạm ứng 16.910.363.823 
đồng 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:  

Năm 2009, tình hình kinh tế Việt Nam từ suy thoái đã chuyển dần sang hồi phục 
cùng với nền kinh tế thế giới có biểu hiện khởi sắc sau khi đã qua thời kỳ suy thoái 
năm 2008, nhưng ngành thủy sản Việt Nam vẫn không hoàn thành kế hoạch. Tình hình 
chung nói trên cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như 
giá xuất không ngừng giảm, các rào cản kinh tế càng lúc càng khắt khe và lan rộng 
sang nhiều nước và khu vực. Đồng thời, trong nước xuất hiện nhiều công ty thủy sản 
đã tạo nên tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khâu huy động nguồn nguyên 
liệu và tìm khách hàng tiêu thụ. 

Tuy nhiên, công ty đã quản lý chặt chi phí, chất lượng sản phẩm, chủ động tìm thị 
trường mới, củng cố thị trường cũ, … Nhờ thế các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 đều 
hoàn thành toàn diện và vượt mức, cụ thể như sau: 

+ Doanh thu: Đạt 130,68% kế hoạch năm 2009. 

+ Sản lượng: Đạt 129,24% kế hoạch năm 2009. 

+ Lợi nhuận trước thuế: Đạt 169,68% kế hoạch năm 2009. 
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3. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm 2009:   

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

+ Năm 2009, công ty tiếp tục được Bộ Công thương khen tặng “Đơn vị xuất khẩu 
đạt uy tín” (nhiều năm liền công ty đạt danh hiệu này). 

+ Công ty tiếp tục việc trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa cán bộ. 

+ Thành lập ngư trường nuôi cá tra (diện tích 15 ha) 

+ Trong năm 2009, công ty được công nhận thêm tiêu chuẩn quản lý chất lượng 
quốc tế  BRC. 

+ Tiếp tục đầu tư, nâng cấp nhà xưởng nhằm tăng công suất, nâng cao chất lượng 
sản phẩm: Đầu tư mới 02 băng chuyền đông nhanh IQF (nâng tổng số lên 05 băng 
chuyền), xây dựng mới kho lạnh 2.500 tấn (nâng công suất kho lạnh lên 4.000 tấn). 

- Các biện pháp kiểm soát: 

+ Điều hành tốt và không ngừng cải tiến công tác quản lý chất lượng theo các hệ 
thống quản lý quốc tế: HCCP, ISO, BRC. 

+ Quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính – kế toán để tăng hiệu quả đồng vốn, giảm 
chi phí. 

+ Áp dụng chặt các định mức vật tư, bao bì, nguyên liệu để hạ giá thành sản phẩm, 
tăng sức cạnh tranh. 

+ Cải tiến lại lương khoán cho người lao động nhằm tăng năng suất, an toàn lao 
động. 

+ Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa trang thiết bị và sử 
dụng điện năng có hiệu quả hơn. 

+ Hợp tác chặt với nông dân để ổn định nguồn nguyên liệu cá tra sạch, đảm bảo 
tiêu chuẩn và sản lượng. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

- Căn cứ chủ trương của Chính phủ Việt Nam chọn mặt hàng Cá tra, Basa là mặt 
hàng chiến lược của ngành thủy sản; 

- Căn cứ tình hình tiêu thụ Cá tra, Basa ngày càng phát triển mạnh và ổn định trên 
thị trường thế giới; 

- Căn cứ  nguồn chăn nuôi Cá tra, Basa dần dần ổn định đi vào qui hoạch và liên 
kết tốt hơn giữa người chăn nuôi và công ty chế biến thủy sản; 

- Căn cứ năng lực chế biến, chăn nuôi của công ty ngày càng phát triển và hiện đại 
hóa; 
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Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong dự kiến kế hoạch phát triển trong 03 năm như 
sau: 

STT CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012

1 Doanh thu Tỷ đồng 540 600 680

2 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 27 30 34

3 Sản lượng chế biến Tấn 13.500 15.000 16.700

4 Sản lượng cá tra tự nuôi Tấn 3.000 3.500 4.000

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 60 70 80

6 Tỷ lệ chia cổ tức % Trên 25 Trên 30 Trên 30

 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 

Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong đã được kiểm bởi 
Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn (A&C) gồm các nội dung sau: 

- BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

- BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN 

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 

+ Bảng cân đối kế toán 

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. 
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V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN: 

1. Kiểm toán độc lập: 

- Đơn vị kiểm toán độc lập: 

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư Vấn (A&C) 

+ Địa chỉ : 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

+ Điện thoại : 08.38272295 

+ Fax  : 08.38272300 

 

- Ý kiến kiểm toán độc lập: 

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý 
trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần thuỷ sản Mekong 
tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và 
các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp 
với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy 
định pháp lý có liên quan. 

- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): Không có. 

2. Kiểm toán nội bộ: 

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Không có 

- Các nhận xét đặc biệt: Không có 
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VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN: 

-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của công ty: Không có 

-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ: Không có 

-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Trong năm 2009 công ty đã đầu tư 
vào các công ty sau đây: 

 

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư IPA 2.500.000.000 

Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta 354.162.000 

Công ty cổ phần thuỷ sản Cửu Long 3.250.000.000 

Công ty cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ 4.100.000.000 

Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam 504.684.480 

Công ty cổ phần đường Biên Hòa 556.556.000 

Công ty cổ phần xây dựng & kinh doanh Địa Ốc Hòa Bình 155.552.994 

Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc 2.519.517.000 

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam 351.873.600 

Công ty cổ phần vận tải & thuê tàu biển Việt Nam 180.680.500 

Tổng Cộng: 14.473.026.574 

 

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Nhìn 
chung tình hình tài chính của các công ty trên đều tốt và làm ăn có hiệu quả. 
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VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 

- Cơ cấu tổ chức của công ty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

 Ông Lương Hoàng Mãnh – Giám đốc 

 Ngày tháng năm sinh: 18/4/1959 

 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam 

 Địa chỉ: 128B1 Trung tâm Thương mại Cái Khế, Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. 

 Trình độ văn hóa: Cao học 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, kỹ sư thiết bị điện. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
KINH DOANH 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
SẢN XUẤT 

PHÒNG  
KINH DOANH 

PHÒNG  
KẾ TÓAN 

PHÒNG  
QLCL 

PHÒNG  
TỔ CHỨC 

 

PHÒNG KỸ 
THUẬT SX 

HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG                     
CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÂN 
XƯỞNG 1 

PHÂN 
XƯỞNG 2 

PHÂN 
XƯỞNG 3 

PHÓ GIÁM 
ĐỐC  TRỰC 
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 Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Phó giám đốc trực 

 Ngày tháng năm sinh: 27/10/1951 

 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam 

 Địa chỉ: Số 2A đường 30/4, phường Hưng Lợi, TP.Cần Thơ. 

 Trình độ văn hóa: 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế. 

 

 Bà Nguyễn Thị Chính – Phó giám đốc sản xuất 

 Ngày tháng năm sinh: 10/3/1958 

 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam 

 Địa chỉ: 61B/8 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, Bình Thủy, TP.Cần Thơ. 

 Trình độ văn hóa: 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp chế biến. 

 

 Ông Tăng Tuấn Anh – Phó giám đốc kinh doanh 

 Ngày tháng năm sinh: 04/02/1968 

 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam 

 Địa chỉ: 140/10/7 Lý Tự Trọng, phường An Cư, Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. 

 Trình độ văn hóa: 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ. 

 

- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: Không có 

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các 
quyền lợi khác của Ban giám đốc: 

Tiền lương: Theo hệ số tiền lương xây dựng chung cho toàn Công ty và tổng quỹ 
tiền lương theo sản phẩm. 

Tiền thưởng: Theo quy chế khen thưởng và quỹ khen thưởng chung của toàn Công 
ty. 
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- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 

 Số lượng CBNV toàn công ty: 942 người 

 Chính sách đối với người lao động: 

   Được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của DN và trình 
độ, năng lực chuyên môn; 

   Được gửi đi học tập, đào tạo nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
theo yêu cầu của DN; 

   Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành 
của Nhà nước (hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ ốm, 
nghỉ phép… và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác). 

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ 
tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: Không có. 

  

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ 
CÔNG TY: 

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát 
viên: 

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập 
không điều hành): 

+ Thành viên HĐQT: 

 Số lượng: 05 người 

 Cơ cấu: 01 Chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 03 thành viên (02 không điều hành) 

+ Ban kiểm soát: 

 Số lượng: 03 người 

 Cơ cấu: 01 Trưởng ban, 02 thành viên. 

- Hoạt động của  HĐQT: 

Chỉ đạo việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2005, chỉ 
đạo việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ, ban hành các quy chế phục vụ cho 
công tác quản lý điều hành và đưa ra các chủ trương, định hướng cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. 

Chỉ đạo sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng tinh gọn, có hiệu quả 
cùng với việc xây dựng lại định mức tiền lương hợp lý. 
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Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành công việc 
kinh doanh và giải quyết những khó khăn, tồn đọng của Công ty. 

Chỉ đạo kịp thời trong việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và xuất 
khẩu của đơn vị. 

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.   

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: 

Thành viên HĐQT độc lập không điều hành thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và sự phân công trong HĐQT. 

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban 
lương thưởng, tiêu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…): Không có 

- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Thực hiện chức năng và nhiệm vụ 
theo quy định của Luật Doanh nghiệpvà Điều lệ Công ty. 

-  Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: 

Cần tiếp tục ban hành và hoàn thiện các quy chế quản lý; tăng cường hơn nữa việc 
kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT.   

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng 
thành viên/Chủ tịch  và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 

+ Tổng mức thù lao của HĐQT (05 người) 

Trong đó: 

   Chủ tịch HĐQT 

   Phó chủ tịch HĐQT 

   Các thành viên HĐQT (03 người) 

: 

 

: 

: 

: 

117.210.000 

 

39.500.000 

24.310.000 

53.400.000 

đồng/năm 

 

đồng/năm 

đồng/năm 

đồng/năm 

+ Tổng mức thù lao của BKS (03 người) 

Trong đó: 

    Trưởng ban Kiểm soát 

    Thành viên BKS (02 người) 

: 

 

: 

: 

34.200.000 

 

17.800.000 

16.400.000 

đồng/năm 

 

đồng/năm 

đồng/năm 

 

- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát 
viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 03 người 
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- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ 
phần/vốn góp của thành viên HĐQT: Trong năm 2009, công ty đã phát hành cổ 
phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên tỷ lệ sở hữu cổ 
phần của các thành viên HĐQT thay đổi như sau:  

Số lượng CP Tỷ lệ sở hữu Số lượng CP Tỷ lệ sở hữu
1 Lương Hoàng Mãnh 237.122 2,93% 331.970 2,93%
2 Nguyễn Hoàng Nhơn 189.000 2,33% 264.600 2,33%
3 Nguyễn Thị Chính 185.000 2,28% 259.000 2,28%
4 Trần Thị Bé Năm 145.200 1,79% 203.280 1,79%
5 Ngô Thị Thó 92.930 1,15% 130.102 1,15%

Tổng cộng: 849.252 10,48% 1.188.952 10,48%

Trước khi phát hành Sau khi phát hành
Họ và tênTT

 

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty 
của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều 
hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành 
viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên 
và những người liên quan tới các đối tượng nói trên:  

+ Ông Tăng Tuấn Anh (là thành viên Ban giám đốc): Có nắm giữ số lượng cổ phần 
trước khi phát hành là 12.856CP, tỷ lệ 0,16%. Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và 
trả cổ tức bằng cổ phiếu, đồng thời có mua thêm 7.130CP và bán 950CP thì số lượng 
cổ phần là 24.177CP, tỷ lệ 0,21%. 

+ Bà Lê Yến Oanh (là người có liên quan của Lê Yến Nhi – Thành viên Ban kiểm 
soát) đã mua 6.000CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009  Trang 44/46 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG 

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ  

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn: 

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà  nước: 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước: Không có. 

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên; 
Địa chỉ liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn 
góp trong công ty:  

TT Tên cổ đông Địa chỉ Số ĐKNSH
Số lượng 
cổ phần

Tỷ lệ 
nắm giữ

1 Vũ Thị Thanh Thủy
12A1 Mê Linh, P19, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM

024501081 1.101.526 9,71%

2 Cty CP Chứng Khoán 

Âu Việt

Lầu 3 - 194 Nguyễn Công 

Trứ, Q1, TP.HCM

57-
UBCK/GPHDK

D 771.360 6,80%
3 Đoàn Đức Vịnh 228 Mỹ Kimk I, Đường 10 

Tây, Khu Phú Mỹ Hưng, 
P.Tân Phong, Q7, 
TP.HCM

024501082 569.736 5,02%

(Nguồn: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh)

 

 

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập: 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập: 

-  Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, 
năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ 
đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên 
góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những 
biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp: 
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TT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ liên lạc Nghề nghiệp Số lượng CP % sở hữu

1 Lương Hoàng Mãnh 18/4/1959

128B1 Trung tâm 
Thương Mại Cái Khế, 

P.Cái Khế, Q. Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

Chủ tịch HĐQT 
kiêm Giám đốc 

Công ty CP Thủy 
Sản Mekong

331.970 2,93%

2 Nguyễn Hoàng Nhơn 27/10/1951

Số 02A đường 30/4, 

P.Hưng Lợi, TP.Cần 

Thơ

Phó chủ tịch HĐQT 

kiêm P.Giám đốc 

Công ty CP Thủy 

Sản Mekong

264.600 2,33%

3 Nguyễn Thị Chính 10/3/1958

61B/8 Lê Hồng Phong, 

P.Trà Nóc, Q. Bình 

Thủy, TP.Cần Thơ

Thành viên HĐQT 
kiêm P.Giám đốc 
Công ty CP Thủy 

Sản Mekong

259.000 2,28%

4 Trần Thị Bé Năm 10/5/1958

70B2 Trung tâm 
Thương Mại Cái Khế, 

P.Cái Khế, Q. Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ

Thành viên HĐQT 
kiêm Kế toán 

trưởng Công ty CP 
Thủy Sản Mekong

203.280 1,79%

5 Ngô Thị Thó 1962
96 Hồ Bá Kiện, P15, 

Q10, TP.HCM

Thành viên HĐQT 
Công ty CP Thủy 

Sản Mekong
130.102 1,15%

Tổng cộng: 1.188.952 10,48%

 

 

 

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:  

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: 

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, 
năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ 
đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên 
góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những 
biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp: 
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TT Tên cổ đông Địa chỉ Số ĐKNSH
Số lượng 
cổ phần

Tỷ lệ 
nắm giữ

1 Yamazaki Atsushi
165 Ongi, Yotsukaido-shi, Chiba-
ken, japan

IS0469 140 0,00%

2 Li, Li - Chen
NO. 138-51 Xinjn.Vil - Huwei 
Township - Yunlin County 632 -

IA3368 240 0,00%

3 Browne Jeffrey Child
12555 Green Meadow Pl., Elm 
Grove, WI 23122, USA

449203768 200 0,00%

4 Kan Chan Hong 
Christopher

Suite 302, The Metropolitan, 235 
§ång Khëi, Dist.1, HCMC

IS1049 28.000 0,25%

5 Han Giyoon
(11F Saigon Center) 65 Le Loi 
St, Dist 1, HCM

007164728 560 0,00%

6 Sakano Kasuji
2-8-18 Funato, Ouji-Cho, 
Kitakatsuragi-Gun, Nara, Japan

TZ0547184 800 0,01%

7 Ang Tien Keong
No 9, Jalan Datuk Sulaiman 3. 
TTDI K.L 6000

A19571922 7.000 0,06%

8 Sung Chen Sheng
Lô D1-2-1, Khu công nghiệp Đại 
Đặng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

131723264 980 0,01%

9 New-S Finansa Vietnam 

Balanced Fund

P.O. Box 1093GT, Boundary 

Hall, Cricket Square, George 

Town, K Y1-1102,GrandCayman

CA2718 40.000 0,35%

10 The Finansa Vietnam 

Fund, LTD

C/O M&C Corporate Services 
Limited, P.O. Box 309 GT, 
Ugland House, South Church 
Street, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands

CS9691 40.000 0,35%

11 Iwai Securities Co., LTD 1-8-16 Kitahama Chuo-ku Osaka 
541-0041 Japan

1299-01-074788 3.000 0,03%

12 New-S Securities Co., 
LTD.

Ebisu BLDG, 11-10, 3-Chome, 
Higashi, Shibuya-Ku, Tokyo

0110-01-036691 480 0,00%

Tổng cộng: 121.400 1,07%

(Nguồn: Trung tâm LKCK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh)
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