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        Long Xuyên, ngày 25 tháng 04 năm 2014 

QUY CH  
TỔ CH C ĐẠI HỘI Đ NG CỔ ĐÔNG THƯ NG NIÊN NĂM 2014 

CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua tại khoá XI, kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An 
Giang. 

Nh m đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thư ng niên n m 201  của Công ty Cổ ph n  au  uả 
Thực  h m An Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị   y dựng quy chế, nguyên 
tắc làm việc,  ng   , biểu quyết trong Đại hội như sau: 

 I. M C ĐệCH 

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc  ng x , biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thư ng 

niên của Công ty Cổ ph n  au  uả Thực  h m An Giang diễn ra đ ng quy định và 

thành công tốt đẹp. 

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nh t của Đại hội cổ 

đông, đáp  ng nguyện vọng quy n lợi của cổ đông và đ ng pháp luật. 

 II. Đ I TƯ NG VÀ PHẠM VI 
- Đối tượng: T t cả các cổ đông, ngư i đại diện (ngư i được ủy quy n) và khách m i tham 

dự Đại hội đồng cổ đông thư ng niên của Công ty Cổ ph n  au  uả Thực  h m An 
Giang đ u phải ch p hành, tu n thủ các quy định tại  uy chế này, Đi u lệ Công ty và 
quy định hiện hành của pháp luật  

-  hạm vi áp dụng:   uy chế này được s  dụng cho việc tổ ch c Đại hội cổ đông thư ng 
niên n m 2014 của Công ty Cổ ph n  au  uả Thực  h m An Giang. 

III. GIẢI THệCH THUẬT NGỮ/T  VI T TẮT 

- Công ty : Công ty Cổ ph n  au  uả Thực  h m An Giang 

- HĐ T : Hội đồng  uản trị 
- BKS : Ban kiểm soát 
- BTC :  Ban tổ ch c Đại hội 
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, ngư i đại diện (ngư i được ủy quy n) 

DỰ THẢO 
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IV. NỘI DUNG QUY CH : 

1.   Điều ki n tiến hƠnh Đ i h i c  đông 

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nh t 65% 
tổng số cổ ph n có quy n biểu quyết. 

- Trư ng hợp không có đủ số lượng đại biểu c n thiết trong vòng 30 ph t kể từ th i điểm 
 n định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mư i (30) ngày 
kể từ ngày dự định tổ ch c ĐHĐCĐ l n th  nh t  Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ 
được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nh t 51% cổ 
ph n có quy n biểu quyết  

- Trư ng hợp Đại hội l n th  hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu c n 
thiết trong vòng 30 phút kể từ th i điểm  n định khai mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông 
l n th  ba có thể được triệu tập trong vòng hai mư i (20) ngày kể từ ngày dự định tiến 
hành Đại hội l n hai, và trong trư ng hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc 
vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quy n quyết định t t cả các 
v n đ  dự kiến được phê chu n tại Đại hội đồng cổ đông l n th  nh t. 

 2. Điều  i n   đông tham    Đ i h i 
Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết  ngày 05/04/2014 đ u có 

quy n tham dự Đại hội đồng cổ đông  có thể trực tiếp tham dự ho c uỷ quy n cho đại 
diện của mình tham dự  Trư ng hợp có nhi u h n một ngư i đại diện th o ủy quy n 
được c  tham dự thì phải  ác định cụ thể số cổ ph n của mỗi ngư i đại diện  

3. Khá h m i t i Đ i h i 
- Là các ch c danh quản lý của Công ty, khách m i, thành viên trong BTC Đại hội không 

phải là cổ đông Công ty nhưng được m i tham dự Đại hội. 

- Khách m i không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trư ng hợp được Chủ tọa Đại hội 
m i, ho c có đ ng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 

4. Đ i biểu tham    Đ i h i ph i tuơn thủ 

- Đ ng gi , trang phục lịch sự, trang trọng, gi y t  tùy th n, v v  th o yêu c u của BTC 
Đại hội. 

- Nhận hồ s  tài liệu, gi y t  phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trư ng Đại 
hội.  

- Cổ đông đến muộn có quy n đ ng ký ngay và sau đó có quy n tham gia và biểu quyết 
ngay tại Đại hội  Chủ tọa không có trách  nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn 
đ ng ký tham dự; kết quả biểu quyết các v n đ  đ  được tiến hành biểu quyết trước khi 
đại biểu đó đến tham dự s  không bị ảnh hưởng. 

- Tu n thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa đi u hành Đại hội. 
- Trư ng hợp có đại biểu không tu n thủ những quy định v  kiểm tra ho c các biện pháp, 

quy định nói trên, Chủ tọa sau khi x m   t một cách c n trọng, có thể từ chối ho c trục 
 u t đại biểu nói trên khỏi n i diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình 
thư ng th o chư ng trình kế hoạch  

5. Chủ t a Đ i h i  
- Chủ tịch HĐ T s  là chủ tọa đi u hành Đại hội. Trư ng hợp Chủ tịch vắng m t ho c 

tạm th i m t khả n ng làm việc thì các thành viên còn lại b u một ngư i trong số họ làm 

chủ tọa cuộc họp  trư ng hợp không có ngư i có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng 
quản trị có ch c vụ cao nh t đi u khiển để Đại hội đồng cổ đông b u chủ tọa cuộc họp 
trong số những ngư i dự họp và ngư i có số phiếu b u cao nh t làm chủ tọa cuộc họp  
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- Nhiệm vụ và quy n hạn của chủ tọa: 
 Đi u hành công việc của Đại hội theo chư ng trình, quy chế làm việc của Đại hội. 
 Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày 

các báo cáo tại Đại hội 
 Giới thiệu thành ph n Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.  
 Giới thiệu thành ph n Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. 
 Chủ tọa c  một ngư i làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và một 

ngư i hỗ trợ thư ký  
 Hướng dẫn các đại biểu thảo luận   
 Trình bày các nội dung và kết luận những v n đ  c n thiết để Đại hội biểu quyết   
 Trả l i và ghi nhận những v n đ  thuộc nội dung chư ng trình đ  được Đại hội 

thông qua. 

 Phê chu n, ban hành các v n bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau 

khi kết thúc Đại hội. 
6. Th   Ủ Đ i h i: 

Thư ký đại hội là do Chủ tọa đ  c .   

 Nhiệm vụ và quy n hạn: 
- Ghi ch p đ y đủ, trung thực nội dung Đại hội  
- Tiếp nhận phiếu đ ng ký phát biểu của đại biểu. 

- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông  
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các 

cổ đông theo đ ng quy định pháp luật và Đi u lệ Công ty. 

 Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quy n thực hiện các biện pháp c n thiết để 
đi u khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đ ng th o chư ng trình đ  được thông 
qua và phản ánh được mong muốn của đa số ngư i dự họp  

7. Ban  iểm phiếu  

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính th c tham dự Đại hội do Chủ tọa giới thiệu 
(không quá 03 ngư i) để Đại hội thông qua biểu quyết b ng cách gi  thẻ biểu quyết. 

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 
 Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách th c biểu quyết. 
 Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố  kết quả; 

chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chu n kết quả biểu quyết.  
8.  Phát biểu t i Đ i h i 

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại 
hội  Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đ ng những nội dung trọng t m c n trao 
đổi, phù hợp với nội dung chư ng trình đ  được Đại hội thông qua ho c g i ý kiến b ng 
v n bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa  
 Chủ tọa Đại hội s  sắp  ếp cho đại biểu phát biểu th o th  tự đ ng ký, đồng th i giải đáp 
các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội ho c ghi nhận trả l i sau b ng v n bản  

9.  Thể l  biểu  uyết t i Đ i h i  
a. Nguyên tắc:  
- T t cả các v n đ  trong chư ng trình và nội dung họp của Đại hội đ u phải được 
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ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai  
- Thẻ biểu quyết và  hiếu biểu quyết được Công ty in, đóng d u tr o và g i trực tiếp cho 

cổ đông tại đại hội (kèm th o bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ)   ỗi sổ cổ đông được c p 01 
Thẻ biểu quyết và 01  hiếu biểu quyết  Trên Thẻ biểu quyết và  hiếu biểu quyết có ghi 
rõ m  số đại biểu, họ tên, số cổ ph n sở hữu và nhận ủy quy n được biểu quyết của cổ 
đông đó  

- Hình th c biểu quyết thông qua các v n đ  tại Đại hội đồng cổ đông thư ng niên n m 
2014 như sau:  

o Biểu quyết b ng hình th c gi  Thẻ biểu quyết: hình th c này được dùng để thông 
qua các v n đ  như: Chư ng trình Đại hội   uy chế làm việc và biểu quyết tại đại 
hội  Thành ph n Chủ tịch đoàn  Ban thư ký  Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản 
đại hội, Nghị quyết đại hội  

o Biểu quyết b ng hình th c đi n vào  hiếu biểu quyết: hình th c này được dùng 
để thông qua các v n đ : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh n m 2013 và kế 
hoạch, phư ng hướng sản  u t kinh doanh n m 201 ; Báo cáo hoạt động của 
Hội đồng quản trị  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm 
toán n m 2013 và biểu quyết thông qua các nội dung khác tại đại hội   

b. Cách th c biểu quyết: 
- Cổ đông/ho c đại diện th o ủy quy n của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán 

thành, không ý kiến) một v n đ  b ng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội  Cổ đông ch  
ý ký tên vào  hiếu biểu quyết  

- Cổ đông ho c ngư i được đại diện th o ủy quy n thực hiện việc biểu quyết để Tán 
thành, Không tán thành ho c Không ý kiến  một v n đ  được đưa ra biểu quyết tại Đại 
hội b ng cách gi  cao Thẻ biểu quyết ho c đi n các phư ng án lựa chọn trên  hiếu biểu 
quyết tư ng  ng với các nội dung c n bi u quyết th o quy định tại Điểm 9 a. 

- Khi biểu quyết b ng hình th c gi  cao Thẻ biểu quyết, m t trước của Thẻ biểu quyết 
phải được gi  cao hướng v  phía Chủ toạ đoàn  Trư ng hợp cổ đông ho c ngư i được ủy 
quy n không gi  Thẻ biểu quyết trong cả ba l n biểu quyết Tán thành, Không tán thành 

ho c Không ý kiến của một v n đ  thì được   m như biểu quyết tán thành v n đ  đó  
Trư ng hợp cổ đông ho c ngư i được ủy quy n gi  cao Thẻ biểu quyết trong cả ba l n 

biểu quyết Tán thành, Không tán thành ho c Không ý kiến  của một v n đ  thì được xem 

như biểu quyết không tán thành v n đ  đó  Th o hình th c biểu quyết b ng gi  Thẻ biểu 
quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh d u m  cổ đông và số phiếu biểu quyết tư ng 
 ng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.  

c. Thể lệ biểu quyết: 
C  01 (một) cổ ph n tư ng đư ng với một quy n biểu quyết   ỗi đại biểu tham dự đại 
diện cho một ho c nhi u quy n biểu quyết s  được c p 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 

(một)  hiếu biểu quyết  
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/04/2014) tổng số cổ ph n của Công ty là:  

6.000.000 cổ ph n tư ng đư ng với 6.000.000 quy n biểu quyết  
- Các v n đ  c n l y biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu 

quyết đồng ý của ít nh t 65% số cổ ph n có quy n biểu quyết tham dự Đại hội   iêng 
một số trư ng hợp v n đ  biểu quyết được quy định tại khoản 2 , Đi u 20 Đi u lệ Công 
ty thì phải có sự đồng ý ít nh t 75% số cổ ph n có quy n tham dự Đại hội  

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết 
- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông s  thông qua Ban Kiểm phiếu   
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- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết  
- Ban Kiểm phiếu s  kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng 

nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại 
hội đồng cổ đông. 

V. THỰC HI N 

- T t cả các đại biểu, ngư i đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tu n thủ đ y 
đủ các nội dung đ  quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện 
hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. 

- Ngư i triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quy n: 
 Yêu c u t t cả ngư i dự họp chịu sự kiểm tra ho c các biện pháp an ninh khác  
 Yêu c u c  quan có th m quy n duy trì trật tự cuộc họp  trục  u t những ngư i 

không tu n thủ quy n đi u hành của chủ tọa, cố ý g y rối trật tự, ng n cản tiến triển 
bình thư ng của cuộc họp ho c không tu n thủ các yêu c u v  kiểm tra an ninh ra 

khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ  
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nh t áp dụng th o 

quy định tại Đi u lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2005 và các v n bản hiện hành của pháp 
luật . 

 

 

Nơi nhận: 
- Cổ đông  
- Lưu HĐ T, BKS  

TM. HỘI Đ NG QUẢN TR   
CH  T CH 
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B A o cA o KET QuA HO~T BQNG SAN XUAT KINH DOANH

NAM 2013 & KE HO~CH, PHUONG HUaNG SAN XUAT KINH

DOANH NAM 2014

NQIDUNG

I. Tinh hlnh chung.

-II. K~t qua hoat dQng SXKD.

III. K~ hoach va phirong hmrng hogt dQng SXKD nam 2014.JIHGFEDCBA
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I. TINH HINH CHUNG:

Nam 2013 kinh t€ trong mroc vdn con kh6 khan, tinh hinh kinh t€ th€ gioi vdn

con tri tre. Xuftt khftu rau qua cua VN tuy c6 khoi s~c trong nam 2013 nhirng con bftp

benh

Nhfrng thuan lQi va kho khan cua Cong ty:JIHGFEDCBA

1 . T h u d n lo i:

Nam 2013, n~m b~t kip thai tinh hinh thi tnrong rau qua trong khu VlJC va th€

gioi, Cong ty da: c6 buoc tang tnrong v~ k€t qua hoat dong SXKD vUQ1b~c

ngoai du kien.

Cong ty ti€p tuc duy tri 6n dinh san xuftt kinh doanh va dat hieu qua cao.

Phat' huy t6t nang hrc san xuftt va th€ manh v~ kinh nghiern, tay nghe, chftt

hrong san pham trong ch€ bi€n hang nong san xuat khau.

Gift diroc khach hang truyen thong, tim ki€m duoc nhieu khach hang moi tiem

nang,

Ti€p tuc nhan diroc SlJ h6 tro thi€t thirc cua UBND tinh, cac Sa, Ban, Nganh

htru quail va cac c6 dong Ian.

2 . K h 6 k h a n :

- Nguon giong vdn phai nhap ngoai. gia cang ngay cang tang.

Cac chi phi dftu vao khong c6 dftu hieu giam. Cuoc tau bien va cac dich vu lien

quan ngay cang tang gia.

Cac rao can ky thuat ngay cang dfty chi phi san xu.~t gia tang.

Viec canh tranh thu mua gay g~t tit cac don vi ngoai tinh him cho viec quan Iy

vung nguyen lieu gap nhieu kh6 khan.

Viec kiem soat t6n du thuoc bao v~ thirc v~t ngay cang kh6 khan va t6n kern.

Viec canh tranh voi cac mroc trong khu VlJC ngay cang quyet liet.

II. KET Q u A HOAT DaNG SXKD:

STT CHi TIEU TONG H<}P DVT
Thuc hi~n K~ hoach 0 1 0 so

nam 2013 nam 2013 KH

1 Doanh thu ban hang va dich vu tn e « a 267.691 175.823 152,25
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Th,!c hi~n
~

0/0 so
STT CHi TIEU TONG HOP DVT

Ke hoach
,- .

nam 2013 nam 2013 KH

2 Thu nr hoat d<)ng tai chinhJIHGFEDCBAT r ie u d 2.777

3 Thu nhap khac T r ie u a 2.313

T 6 n g k im n g a c b x u d t k h d u U S D 1 0 .8 6 1 .4 8 0 6 .5 2 9 .8 0 0

4 TAng Gia vBn tn e « a 209.003 135.505 154,24

5 TAng Chi phi 39.134 24.568 159,29

6 TAng lQi nhugn trU'O'cthu~ Triiu if 19.554 1 5 .7 5 0 124,15

7 Thu~ thu nh~p DN phai nQp T r ie u d 4.384 3.938 111,34

8 TAng lQi nhuan sau thu~ T r ifu if 15.170 11.813 12 ,42

9 Ty suit lQi nhuan tren doanh thu

-
TSLN tnroc thuS tren v6n di~u l~9.1 % 32,59% 2 6 ,2 5 % 124,15

9.2 TSLN sau thue tren v6n di~u l~ % 25,28% 1 9 ,6 9 % 128,41

III. K E HO~CH vA PHUONG HUaNG HO~T DQNG SXKD NAM 2014:

1. Tlnb blnb cbung

Nam 2014 duoc nhan dinh la nam v~n con nhieu kho khan cho kinh t~ trong

mroc va quoc t~.

D6i voi xu fit khfiu rau qua sang thi tnrong Chau Au v~n con tiem fin nhi~u kh6

khan do khung hoang no cong va tinh hinh kinh t~ con am darn. Cac hang rao ky thuat

ngay cang nhieu hon va kh~t khe hem, dac biet d6i voi vfin d~ du hrong thuoc bao v~

thirc v~t trong san pham rau qua.

Ty gia ngoai t~ d1I tarn 6n dinh trong nhieu thang qua. L1Ii sufit d1I co dc1uhieu

giam nhung v~n con cao.
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Voi tinh hinh tren, Cong ty tiep tuc d~t muc tieu 6n dinh san xuat, thay d6i co

d.u mat hang dap irng nhu cAu thi tnrong, duy tri mire tang tnrong phu hop voi kha

nang cua cong ty va'tinh hinh thuc te.

2. Chi tieD tAng hO'p K~ hoach SXKD 2014

STT Chi tieu DVT Nam 2014

1 San xu~t - Mua vao Tri~u d 193.740

2 Doanh s6 ban ra Trieu d 289.750

3 Uti gQP Tri~u d 62.962

4 Chi phi ban hang, quan ly Tri~u d 40.411

5 Laivay Trieu d 963

6 Lai tnroc thue Tri~u d 21.588

7 Kim ngach nhap khiu USD 575.414

8 Kim ngach xuat khiu USD 11.946.800

9 Don gia ti~n hrong/loi nhuan tnroc thuS 2,781

3. PhuO'ng hU'(Yng

Nh~m dam bao trien khai thirc hien d6ng bQ, ph5i hop chat che gitra cac bQ phan d~

hoan than thanh t5t K~ hoach san xufit kinh doanh 2014 va tao the 6n dinh cho hoat

dong cua Cong ty CP Rau qua thirc pham An Giang, thq.ng nhfit phan cong thirc hien

va ap dung cac nQi dung sau:

Cap nhat kip thai cac tieu chuan san pham, Nang cao chfit IUQ11gsan pham, dap

irng tieu chuftn theo lu~t dinh cua cac mroc nhap khau.

Duy tri 6n dinh cong tac quan ly san xufit va an toan v~ sinh thirc pharn ..

Phat trien vung nguyen lieu theo huang t~p trung phu hop quy mo san xufit

mang tinh cong nghiep thong qua dai dien cac hQ nong dan, huang theo tieu

chuan Global GAP. Quan ly chat san lUQ11gnguyen lieu dAu tu.

T6 chirc, can d5i thu mua kip thai cac loai nguyen lieu rau qua dap irng yeu cAu

san xufit cua 2 nha may. M6 rong cac hinh thirc thu mua. T6 clurc cac chuang

trinh hoat dong khuyen khich phat trien b€n vtrng vung nguyen lieu.

Nhsp khau va phan phoi kip thai giong rau qua dam bao lien tuc va phu hQ'P

thai vu.
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Ki~m soat chat che vfin d€ du hrong thuoc bao v~ thuc v~t d6i voi nguyen lieu

dAu tu thu mua theo tieu chuan BRC.

Tri~n khai k~ hoach tiep thi dAy manh tieu thu hang hoa trong va ngoai mroc.

T6 chirc cong tac ti~p can thi tnrong thong qua: marketing mang thong tin toan

cAu, giri hang mdu, dai dien ban hang, tham gia trien lam, hQi cho, cac t6 chirc

h6 tro doanh nghiep, tham tan thuong mai Vi~t N am tai cac mroc d~ tung biroc

tham nhap thi tnrong moi va cung c6 quan h~ voi khach hang truyen thong.

D6i voi thi tnrong n9i dia, thong qua cac dai ly, nha hang, sieu thi, khach san

d~ mo rong tieu thu cac mat hang rau qua ch~ bien,

- Nang cao kha nang thu thap va xu ly thong tin v€ san pham, thi tnrong, t6ng

hQ'P tren nhieu goc dQ khac nhau v€ thi hieu, nhu cAu san hrong, gia ca, t~p

quan van hoa §m thirc, chinh sach thirong mai, d6i thu canh tranh, quy dinh

thue quan, rao can ky thuat, an toan v~ sinh thirc pham, hieu qua mang lai., .d~

co k~ hoach va quyet dinh cu th~ dem d~n SlJ thanh congo

Thuc dAyphat trien da dang san pharn rnoi co gia tri gia tang cao.

Chu dQng k~ hoach thi tnrong d~ hQ'Pd6ng voi cac hang tau nham tranh thu gia

cuoc uu dai giam chi phi kinh doanh.

Huy dong va 6n dinh nguon tai chinh. Dap irng kip thai nhu cAu v6n phuc vu

cho hoat dong san xufit kinh doanh cua Cong ty.

Ki~m soat chat che cac nguon chi phi, dam bao ti~t kiem hQ'P ly chi phi san

xufit kinh doanh.

Kip thai t6ng hop, phan tich dfr lieu hoat dong SXKD d~ kip di€u chinh heat

dQng cua Cong ty.

Dam bao nguon nhan lire phuc vu hoat dQng san xu fit kinh doanh cua Cong ty.

Xay dung chinh sach lao dong, tien hrong va phat trien nguon nhan lire cua

Cong ty dam bao hai hoa loi ich cac ben nharn nang cao nang sufit lao dong va

dai s6ng v~t chfit ldn tinh thAn cua ngiroi lao dQng.

Cong ty phai t~p trung cao dQ moi nguon hrc d~ dat duoc hieu qua kinh t~ cao

trong hoat dong san xufit kinh doanh va nhu v~y Cong ty moi tao ducc niem tin

virng chac cho nha dAu tu 6 ' nhtrng nam tiep theo.

Voi cac d~c di~m thuan loi nhir ban dAu d~ neu cung cac chi tieu va giai phap

phu hQ'P, K~ hoach san xu fit kinh doanh nam 2014 cua Cong ty CP Rau qua

thirc pham An Giang hoan toan co th~ diroc thuc hien thanh congo
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Tren day la bao cao k~t qua san xuat kinh doanh 2013 va k~ hoach, phuong huang

san xuat kinh doanhnarn 2014.

Kinh trinh Dai hoi.
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BAo cAo HO~T BONG CUA HOI BONG QUAN TRJ NAM 2013

xo r DUNG

1. Danh gia tinh hinh hoat dong cua Cong ty trong nam 2013;

2 .. Hoat dong thu Iao va chi phi heat dong cua H9i d6ng quan tri;

3. T6ng k~t cac cU9Chop cua H9i d6ng quan tri va cac quyet dinh cua H9i

d6ng quan tri;

4. K~t qua giam sat d6i voi Giam d6c;

.s . K~t qua giam sat d6i voi cac can h9 quan Iy khac;

6. C ac hoat d9ng khac cua H9i d6ng quan tri trong narn 2013.
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1.DANH GIA TiNH HiNH HOAT DONG CUA CONG TY TRONG NAM 2013 :
J.

Tinh hinh kinh t€ nam 2013 v§:n con kh6 khan, song t~p th~ lanh dao va can bQ

cong nhan vien cong ty da d6ng long, quyet tam vuot qua thir thach diroi SlJ lanh dao

linh hoat cua Ban Tong giam d6c, thirc hien t6t tinh thdn ti€t kiern, dam baa viec lam

va thu nhap cua nguoi laa dong, dam baa quyen 19i cho cac c6 dong.

·2. HOAT DONG, THU LAO Y A CHI PHi HOAT DONG CUA HDOT :

T6ng s6 tien thu laD chi tra cho HQi d6ng quan tri, Ban kiem scat trong nam

2013 la 492.000.000 (B6n tram chin rmroi hai trieu d6ng), cu th~ nhu sau:

STT HQ ten Chirc VI}. ThiI lao 2013

1 Huynh Quang D~u
Chu tich

84.000.000
T6ng Giam D6c

2 Luu Bach Thao Thanh vien 60.000.000

3 Quach Thanh Binh
Thanh vien

60.000.000-
Ph6 T6ng Giam D6c

4 Trdn Cong Thuy
Thanh vien

60.000.000
Ph6 T6ng Giam D6c

5 Huynh Quang Vinh
Thanh vien

60.000.000
Ph6 T6ng Giam D6c

f-.

Nguyen Chi Tu~n
-.

6 Thanh vien 60.000.000

7 Dang Thi Thuy Nhanh
Truong ban

48.000.000
Chuyen vien kinh doanh

8 Nguyen Thanh Hung Thanh vien 30.000.000

9 Vu Minh Anh Tuan
Thanh vien

30.000.000
Ph6 phong TCHC

Tang cong: 492.000.000
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3. TONG KET cAc cuOc HOP CUA HDQT VA cAc QUYET DINH CUA HDQT
J.

Trong nam 2013 H9i d6ng quan tri da trien khai 05 CU9Chop dinh ky t~p trung

chi dao, giam sat kip thai he; tro cong tac di~u hanh trong hoat dong san xuat kinh

doanh. H9i d6ng quan tri da trien khai thirc hien theo Nghi quyet cua Dai h9i d6ng c6

dong 20 13 d~ ra luon chu dong, sau sat chi dao Ban di~u hanh cong ty theo doi moi

hoat dong co lien quan d€n hoat dong san xu~t kinh doanh cua cong ty nham dam bao

twin thu quy dinh cua Phap lu~t va hieu qua kinh doanh.

4. KET QUA. GIAM sAT DOl vm GIAM DOC:

- Trong nam 2013, Ban T6ng giam d6c cong ty da hoan thanh t6t k€ hoach ma

Dai h9i d6ng c6 dong da thong qua, trien khai thuc hien t6t nhtrng n9i dung cua Nghi

quyet, Quyet dinh cua H9i d6ng quan tri d€n tirng cac can b9 quan ly, phong ban

nham mang lai hieu qua cao nhat cho cong ty.

- Di~u hanh hoat dong san xuat kinh doanh dung quy dinh cua Phap lu~t, di~u l~

va quychenoi b9 cua cong ty duoc th~ hien qua k€t qua hoat d9ng san xu~t kinh

doanh nam 2013.

- Dam bao duoc ch€ d9 hrong, thtrong cho ngiroi lao dong; tao SlJ doan k€t, g~n

bo, d6ng thuan cao trong n9i b9 cong ty tao dong lire thuc dfiy cho cong ty tiep tuc

phat trien trong nhtrng nam ti€p theo.

5. KET QUA. GIAM sAT DOl Val cAc CAN BO QUA.N LV KHAc :

Viec thuc hien cac quy dinh v~ quan tri cong ty: Trong nam 2013 cong ty thirc

hien t6t cac quy dinh v~ quan tri cong ty nhu cong b6 thong tin, cac khoa dao tao ngan

han hay cac CU9Choi thao v~ cac quy dinh Phap lu~t lien quan d€n cong ty c6 phan.

6. cAc HOAT DONG KHAc CUA HOI DONG QUA.N TRI TRONG NAM 2013 :

- H9i d6ng quan tri hoat dong voi muc dich quan ly va di~u hanh nham mang lai

lot Ich cao nhat cho cac c6 dong cua cong ty, do v.~y de hoat dong cua H9i d6ng quan

tri hoat d9ng ngay cang co hieu qua cac thanh vien H9i d6ng quan tri se c6 gang nang

cao y thirc, tinh thfin trach nhiern d6i voi nhiem vu minh duoc giao.

- Theo nhan dinh cua cac chuyen gia kinh t€ nam 2014 vftn con kho khan, tlur

thach va canh tranh gay g~t tren thi tnrong cung nhieu di~n bien phirc tap cua thi

tnrong trong va ngoai mroc. Ngoai ra, mot s6 chinh sach cua Nha mnrc cling co the
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Fax: (84) 8 - 35111076

thay d6i nhu ty gia, Uii su~t huy dong von, ... him anh huong d~n hoat dOng san xu~t

kinh doanh cua cong ty.

- Chi dao, h6 trq Ban di~u hanh linh hoat trong hoat dong san xu~t kinh doanh,

dftu tu. D6ngJIHGFEDCBAth a i giam sat chat che nham giam chi phi, giarn rui ro mang lai hieu qua

nham phan d~u hoan thanh chi tieu k~ hoach nam 2014.

- Don d6c thuc hien t6t viec bao dao an toan trong san xu~t, bao v~ moi tnrong,

hoan thanh t6t nghia vu voi ngan sach va cong d6ng.

- Trong nam da: b6 nhiem them 1 Ph6 T6ng Giam D6c la ong Huynh Quang

Vinh theo Nghi quyet s6 0 6 /2 0 1 3 IN Q -H D Q T ngay 2 3 /0 5 /2 0 1 3 va Quyet dinh s6

0 2 /2 0 1 3 /Q D -H D Q T ngay 2 3 /0 5 /2 0 13 d~ tang cuong hoat dong cua Ban Tong Giam

D6c cong ty.

Tren day la bao cao hoat dong cua HOi d6ng quan tri trong nam 20 13~/

Kinh trinh D~i hoi,

"
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG C A BAN KI M SOÁT NĂM 2013 

 

  
  

NỘI DUNG 

I. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên 
Ban kiểm soát 

II. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát 

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc  và các cán 
bộ quản lý khác 

V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng 
quản trị, Giám đốc và cổ đông 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 04/2014 
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- C n c  Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 
01/07/2006; 

- C n c  đi u lệ Công Ty Cổ ph n  au  uả Thực  h m An Giang  
- C n c  nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ  h n  au  uả Thực  h m An 
Giang n m 2013; 

- C n c  báo cáo tài chính của Công ty Cổ  h n  au Quả Thực Ph m An Giang trong 
n m 2013. 

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo v  công tác th m định tài chính, tình hình hoạt động 
kinh doanh và công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐ T) Công ty trong n m 2013 với 
các nội dung như sau: 

I. Ho t đ ng, thù lao của Ban kiểm soát: 

- Tham gia các cuộc họp của HĐ T, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị  uyết của 
Đại Hội Đồng Cổ Đông đối với HĐ T, Ban Tổng Giám Đốc  

- Kiểm tra giám sát việc tu n thủ các qui định của Luật Doanh Nghiệp, Đi u lệ tổ ch c và 
hoạt đông của Công ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông n m 2013 trong việc quản lý, 
đi u hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty như sau: 

  X m   t các báo cáo do Ban Tổng Giám Đốc lập 

  Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nh m đánh giá tính hợp lý của số 
liệu tài chính  

  Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động của 02 Nhà  áy, giám sát việc tu n thủ qui trình 
sản  u t và đi u lệ công ty   

+ Kiểm tra việc ch p hành luật lao đông của công ty, công tác tổ ch c quản lý cán bộ 
nhân viên 

- Ban Kiểm Soát đ  được chi trả thù lao n m 2013: 10  triệu đồng 

II. T ng kết các cu c h p của Ban kiểm soát: 

Trong n m 2013, Ban Kiểm Soát đ  tiến hành 03 cuộc họp   m   t các báo cáo tài chính 
hàng quý của công ty và các báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc  Ban Kiểm Soát thống nh t đ  
nghị 03 đ n vị kiểm toán cho n m tài chính 2014 trình Đại Hội    

III. Kết qu  giám sát tình hình ho t đ ng và tài chính của Công ty 

1. Tình hình tƠi s n, ngu n v n t i th i điểm 31/12/2013: 

a. TƠi s n : 

     Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2013 :    133.590 tri u đ ng 

http://www.antesco.com/
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Trong đó: 

    Tài sản ngắn hạn      :   104.635 triệu đồng 

Bao gồm: 

 Ti n và các khoản tư ng đư ng ti n :     33.074 triệu đồng  
 Các khoản phải thu ngắn hạn :     6.818 triệu đồng 

 Hàng tồn kho :   61.099 triệu đồng 

 Tài sản ngắn hạn khác :          3.644 triệu đồng 

    Tài sản dài hạn         :     28.955 triệu đồng 

             b. Ngu n v n : 

Tổng nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2013/2011 :   133.590 tri u đ ng 

 Trong đó: 

    Nợ phải trả  :   62.495 triệu đồng 

Bao gồm: 

 Nợ ngắn hạn  :   62.495 triệu đồng 

    Vốn chủ sở hữu  :     71.095 triệu đồng 

Bao gồm: 

 Vốn đ u tư của chủ sở hữu  :     60 000 triệu đồng 

  uỹ đ u tư phát triển  :       1.623 triệu đồng 

  uỹ dự phòng tài chính  :        1.623 triệu đồng 

  uỹ khác thuộc nguồn vốn   :       992 triệu đồng 

 Lợi nhuận sau thuế chưa ph n phối  :        6.857 triệu đồng 

2.  ết   u  h t đ ng s n  u t   inh   anh n m 2013 : 

STT Ch  tiêu 
Đ n v  

tính 
Th   hi n 

2013 
 ế h  h 

2013 
% So 
KH 

1 Doanh thu thu n v  bán hàng và cung c p 
dịch vụ Triệu đồng 267.691 175.823 152,25 

2 Giá vốn hàng bán Triệu đồng 209.003 135.505 154,24 

3 Tổng chi phí Triệu đồng 39.134 24.568 159,29 

4 Tổng lợi nhuận kế tóan trước thuế Triệu đồng 19.554 15.750 124,15 

5 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Triệu đồng 15.170 11.813 128,42 

6 Tỷ su t lợi nhuận sau thuế/vốn đi u lệ % 25,28 19,69 128,41 

http://www.antesco.com/
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 Nhận xét:  

N m 2013 là n m còn nhi u khó kh n nhưng công ty hoạt động có hiệu quả, các chỉ 
tiêu sản  u t kinh doanh đ u vượt cao so với kế hoạch đ  ra 

IV. Kết qu  giám sát đ i v i thành viên H i đ ng qu n tr , Giám đ c và các cán b  
qu n lý khác 

- Trong n m 2013 Ban Tổng Giám Đốc Cty đ  tổ ch c thực hiện tốt Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, các Nghị  uyết của HĐ T, quản lý đi u hành linh hoạt đ m lại hiệu quả sản  u t 

kinh doanh cao 

- Hoạt động sản  u t của 2 nhà máy Bình Khánh và  ỹ An được quản lý đi u hành tốt 

h n trước  Do tình hình khó kh n chung v  chế biến và kinh doanh cá tra  u t h u nên từ 

tháng 10 n m 2013 công ty đ  ngưng hoạt động gia công thủy sản tại Nhà máy  ỹ An nên 

phải bố trí lại lao động và sản  u t để đảm bảo việc làm cho công nh n  

- Hệ thống thiết bị, d y chuy n sản  u t được duy tu, bảo dư ng tốt  không ngừng cải 

tiến trong hoạt động sản  u t nh m giảm chi phí t ng hiệu quả h n  Việc s  dụng nồi h i đốt 

tr u thay thế cho việc s  dụng d u    tại hai Nhà máy đ  tiết kiệm được nhi u chi phí cho 

sản  u t  

- Trong n m 2013 N  Bình Khánh đ  nghiên c u và s  nhi u sản ph m mới: trà r u 

bắp, nước nha đam, m t nha đam khóm   đang trong quá trình th m dò thị trư ng 

- Việc thực hiện dự án GC  tích cực thực hiện   c tiến thư ng mại với các Doanh 

nghiệp trong và ngoài nước, với các Tham tán thư ng mại đ  và đang đ m lại những tín hiệu 

tích cực cho công ty trong n m 201  và các n m tiếp th o  

V. Báo cá  đánh giá s  ph i h p ho t đ ng gi a Ban kiểm soát v i H i đ ng qu n tr , 
Giám đ c và c  đông 

- Trong n m 2013, Ban Kiểm Soát đ  được tạo đi u kiện làm việc từ phía HĐ T và Ban 

Tổng Giám Đốc 

- Ban Kiểm Soát nhận được đ y đủ thông tin v  các quyết định của HĐ T  Tham gia các 

cuộc họp của HĐ T  Cùng Ban Tổng Giám Đốc kiểm tra và đóng góp ý kiến trong công tác 

quản lý đi u hành hoạt động của toàn công ty  

- Ban Kiểm Soát, HĐ T và Ban Tổng Giám Đốc thư ng xuyên trao đổi các v n đ  

vướng mắc và đ  được    lý kịp th i. 

http://www.antesco.com/
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- Trong th i gian tới tiếp tục duy trì và phát huy tốt h n sự phối hợp ch t ch  giữa BKS 

và HĐ T, Ban Tổng Giám Đốc   

Trên đ y là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong n m 2013. 

Kính trình Đại hội  

 
TM. BAN  I M SOÁT 

TRƯ NG BAN 
 

(đ  ký) 
 

ĐẶNG TH  THÚY NHANH 
 

http://www.antesco.com/


h~CO® vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG ISO 22000:2005
HACCP

BRCFOODSSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C O N G T Y C O p H A N R A U QuA T H l/C P H A .M A N G I A N G

A N G I A N G F R U I T -V E G E T A B L E S & F O O D S T U F F J O I N T S T O C K C O M P A N Y ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
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155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
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Long Xuyen, ngay 25 thang 04 nam 2014

TO TRINH

Vlv: Thong qua Btio cdo lai chinh kiim loan niim 2013

K in h g U i: D H D C D thuirng nien nam 2 0 1 4 cua C T C P R a u Qua T h l} 'CP h im A n G ia n g

Can cu Lugt doanh nghiep s6 60120051QH11 ngay 29 thdng 11 ndm 2005;

Can cu DiJu I? t6 chuc va hoat dtmg cua CTCP Rau Qua Th1!CPhdm An Giang;

Can cu Bao cao tai chinh ki€m todn nam 2013;

H9i d6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dai h9i d6ng c6 dong thong qua Bao cao Uti chinh

kiem toan nam 2013. Quy c6 dong co th~ tham khao toan van Bao cao tai chinh kiern toan

nam 2013 tai Tal /ifu D~i hri dang c J dong thutmg nien niim 2014 duoc dang tai website

www.antesco.com.

Kinh trinh Dai h9i d6ng c6 dong thong qua.

Xin chan thanh dim an:-4
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Long Xuyerr, ngay 25 thang 04 narn 2014

TO TRINH
V lv : P h o n p h D i [ ! I i n h u {m n iim 2 0 1 3 va k i h O f}c h p h o n p h D i lo i n h u ~ n niim 2 0 1 4

Kinh gfri: DHDCD thuong nien nam 2014 cua CTCP Rau Qua Th,!C Ph§m An Giang

Can cu Ludt doanh nghiep s6 60120051QHli ngay 29 thdng 11 ndm 2005;

Can cu DiJu I? t6 chuc va hoat t19ng cua CTCP Rau Qua Thuc Phdm An Giang;

Can cu Bao cao tai chfnh kiem toan ndm 2013.

HQi d6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua viec phan phoi IQ'i

nhuan nam 2013 va k€ hoach phan phoi loi nhuan nam 2014 nhir sau:

1. Phan phBi lQi Dhu~D nam 2013 nhir sau:

STT CHiTIEU DVT
BCTC nam

2013

1 LQ'inhuan sau thue D{mg 15.169.991.088
.

2 Trich cac Quy

2.1 - Quy du phong tai chinh (5% loi nhuan sau thue) D6ng 758.499.554

2.2 - Quy diu tir phat trien (5% 191nhuan sau thue) D6ng 758.499.554
'.

2.3 - Quy khen thirong phuc loi (7% loi nhuan sau thue) D6ng 1.061.899.376

3 Chi a c6 tire 18%/v6n di~u l~ D6ng 10.800.000.000

4 L91 nhuan d~ lai D6ng 1.487.692.782

- Thuong HQi d6ng Quan tri va Ban kiSm scat 2% loi nhuan sau thue.

2. K~ hoach ph aD phBi lQi nhujin Dam 2014 nhir sau:

2.1 Cac chi tieu kinh doanh nam 2014

STT Chi tieu DVT 2014

1 V6n di~u 1~ Tr.d6ng 60.000

2 T6ng doanh thu " 289.750

t·
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STT . Chi tieu .. DVT 2014

3 LQ'inhuan tnroc thue " 21.588

4 Ty l~ LNTTN6n di€u te % 35,98

5 LQ'inhu~ sau thue Tr.dong 16.191

6 Ty l~ LNSTN6n di€u l~ % 26,99

7 Dan gia ti€n hrong/loi nhuan tnroc thue 2,781

2.2 K~ hoach phan ph6i lQi nhujn nam 2014

.:. Ty Ie trich Hip cac guy:

- Quy dAu ttr phat trien:

- Quy khen thirong phuc loi:

.. quy du phong tai chinh:

.:•. Ty Ie chi tr<\c6 tllc:

5%/lqi nhuan sau thus.

8%/lqi nhuan sau thue.

5%/lqi nhuan sau thuS.

Ty I~ chia c6 tire du kien cho c6 dong nam 20 14 bang tien: 18,5%/v6n diSu I~.

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua~~?

Xin chan thanh earn an.
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155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,

Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel: (84) 8 - 35111077

Fax: (84) 8 - 35111076
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Long Xuyen, ngay 25 thang 04 nam 2014

TO TRINHedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vlv: Quyit totin thu lao HDQT, BKS niim 2013 vaNMLKJIHGFEDCBA

P h u o n g an trii thit lao niim 2014

J .

KiDh gfri: DHDCD thirong nien Dam 2014 cua CTCP Rau Qua Thl!C Phim An Giang

Can cu Ludt doanh nghiep s6 60120051QH11 ngay 29 thdng 11 nam 2005;

Can cu DiJu l¢ t6 chuc va hoat G9ng cua CTCP Rau Qua Thuc Phdm An Giang;

HQi d6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua viec quyet toan thu

lao HQi d6rig quan trio Ban kiem scat nam 2013 va Phuong an tra thu lao nam 2014 nhu sau:

1. Quy~t toaD tADg s B thu lao cua HQi dang quan tr] va BaD ki~m soat thuc t~ Dam 2013:

Theo Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2013 s6 01/2013INQ-DHCD

ngay 25/05/2013, Dai hQi d6ng c6 dong dll thong qua k~ hoach chi tra thu lao thanh vien

HDQT va BKS nam 2013, cu th~ nhu sau:

Chli tich HDQT 7.000.000 d6ng/thang

5.000.000 d6ng/nguai/thang

4.000.000 d6nglthang

2.500.000 d6ng/nguai/thang

Thanh vien HDQT

Truong Ban kiem scat

Thanh vien Ban kiem soat

Trang nam 2013, Cong ty dll thirc hien chi tra thu lao cho HDQT, BKS voi mire t6ng

thuc chi la 492 trieu d6ng.

2. D~ xu it thu lao cua HQi daDg quan tr] va BaD ki~m soat Dam 2014:

HQi d6ng quan tri kinh trinh DHDCD thong qua mire thu lao, khen thuong nam 2014 d6i

voi HDQT, BKS nhu sau:

Chli tich HDQT 7.000.000. d6ng/thang

5.000.000 d6nglnguai/thang

4.000.000 d6ng/thang

2.500.000 d6ng/nguai/thang

Thanh vien HDQT

Truong Ban kiem scat

Thanh vien Ban kiern scat

1/2
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A N G I A N G F R U I T -V E G E T A B L E S & F O O D S T U F F J O I N T S T O C K C O M P A N Y

W ebsite :www .antesco.com Email: an tesco@ antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,

An Giang province, Vietnam.

Tel: (84) 76 - 3841196 / 3ft41460

Fax: (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,

Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel: (84) 8 - 35111077

Fax: (84) 8 - 35111076

D~ xuat thuong HQi d6ng Quan tri va Ban kiem scat 2% le i nhuan sau thuS khi hoan thanh kS

hoach SXKD 2014 va thirong Ban di~u hanh, Quan Iy cua Cong ty c6 phAn Rau Qua Th1Jc Pham An

Giang 2% le i nhuan sau thue khi hoan thanh kS hoach SXKD 2014.

Kinh trinh Dai hQi d6ng e6 dong thong qua;-,~/

Xin chan thanh earn em.

2/2

"'------. ----



, 1 ) .@ SRQPONMLKJIHGFEDCBA

" ..~ c o

V IS O 22000:2005

H A C C P

B R C FO O D SvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

W ebsite :w w w .antesco.com E m ail: an tesco@ antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,

An Giang province, Vietnam,

Tel: (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax: (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,

Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel: (84) 8 - 35111077

Fax: (84) 8 - 35111076

Long Xuyen, ngay 25 thang 04 nam 2014

TO TRINHedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vlv: Luu chonNMLKJIHGFEDCBAd o n vi k iJ m loan niim 2014

Kinh gfri: BHBCB tlnrong nien nam 2014 ciia CTCP Rau Qua Thuc PhAm An Giang

Can cu Ludt doanh nghiep s6 60120051Q H 11 ngay 29 thdng 11 nam 2005;

Can cu D iJu I? t6 chuc va hoat dtm g cua CTCP Rau Q ua Thuc Pham An G iang;

DS tao di~u kien thuan 19i trong viec kiem toan Bao cao tai chinh nam 2014 dat hieu qua

cao nhat, HQi d6ng quan tri sau khi thong nh~t voi Ban KiSrn soat kinh trinh Dai hoi d6ng c6

dong thong qua viec uy quyen cho HQi d6ng quan tri d in cir vao nang lire, trinh dQ va dQi ngil

kiem toan vien chuyen nghiep cua cac Cong ty kiem toan dQc l~p, dat tieu chuan kiSm toan

do Uy Ban chimg khoan Nha mroc ch~p thuan, chu dQng lira chon mot trong ba cong ty kiem

toan dS kiemtoan Bao cao tai chinh nam 2014 sau:

1. Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Narn

Dia chi: 22-36 Nguyen nee, Quan 1, TP.HCM

2. Cong ty TNHH KiSrn Toan Sao Vi~t (SV)

Dia chi: 386/51 r.e Van Sy, Phuong 14, Quan 3, TP. HCM

3. Cong ty TNHH KiSrn Toan va Tu V~n Tai Chinh K€ Toan Vi~t Nam (AFC VN)

Dia chi: 30/35 Thich Quang Duc, Phuong 5, Quan Phu Nhuan, TP.HCM

Kinh trinh Dai hQi d6ng e6 dong thong qua:--.~/

Xin chan thanh earn an.
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CONG TY CO pHAN RAU QuA THl/C pHAM AN GIANG
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

W ebsite :www .antesco.com Email: an tesco@ :ln tesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,

An Giang province, Vietnam.

Tel: (84) 76 - 3841196 (3841460

Fax: (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,

Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel: (84) 8 - 35111077

Fax: (84) 8 - 35111076

Long Xuyen, ngay 25 thang 04 nam 2014NMLKJIHGFEDCBA

T O TRINH

V/v: Thay d B i D i iu l~

Kinh gUi: DHDCD thuirng nien nam 2014 ciia CTCP Rau Qua Th,!C Phim An Giang

Can cu Ludt doanh nghiep s6 60120051Q H li ngay 29 thdng 11 ndm 2005,'

Can cu theo Thong tu 121120121TT-BTC ngay 2610712012 cua B(J truang B(J Tai

chinh quy d in h vJ quem tri Cong ty ap d u n g cho Cong ty dai chung co hieu lice tit

ngay1710912012 thay thi Q uy€t dinh s6 15120071Q D -BTC ngay 1910312007 cua B(J

trutrng B q Tai chinh vJ viec ban hanh D iJu I? m du dp d u n g cho cac cong ty niem y€t

tren S a giao dich chung khodn/Trung tam giao dich chung khoan;

Can cu D iJu I? t6 chuc va hoat d(Jng cua CTCP Rau Q ua Thuc Phcim An G iang.

HQi d6ng quan tri Cong ty kinh trinh Dai hQi d6ng c5 dong thong qua viec dieu c inh

Di~u l~ voi nQi dung sau:

1;J(>idung tai khoan 1, Di€u 24, Di€u l~ dll diroc Dai h(>id6ng c5 dong thuong nien nam

2013 thong qua ngay 2 5 /0 5 1 2 0 1 3 quy dinh: "s 6 IU (J'ng thanh vien H (Ji d6ng quan tri 6

nguai. "

NQi dung sua d5i: "s J luong thanh vien H (Ji il6ng quem tri cong ty khong it hon ba (03) nguoi

va khong nhiJu hon m uai m o: (11) n g u o i" .

Kinh trinh Dai hQi d6ng c5 dong thong qua,.,( ..

Xin chan thanh earn an

,.
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A N G IA N G F R U IT -V E G E T A B L E S & F O O D S T U F F J O IN T S T O C K C O M P A N Y

W ebsite :www .antesco.com Email: an tesco@ antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,

An Giang province, Vietnam ..

Tel: (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax: (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,

Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel: (84) 8 - 35111077

Fax: (84) 8 - 35111076

Long Xuyen, ngay 25 thang 04 nam 2014

TO TRINH

Vlv: ChitedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtich H9i dang quan trjNMLKJIHGFEDCBAk ie m Tang G idm D6c

K in h g ii i: D H D C D th U 'im g nien nam 2 0 1 4 ciia C T C P R a u Q u a T h ,!C P h § m A n G ia n g

Can cu Ludt doanh nghiep s6 60120051Q H li ngay 29 thdng 11 nam 2005;

Can cu D iJu I? t6 chuc va hoat dong cua CTCP Rau Q uli Thuc Phdm An G iang;

Can ell' quy dinh cua khoan 1 f)i~u 26 £)i~u l~ CTCP Rau qua Thirc pham An Giang quy

dinh " ... Tric khi D ai h6i d6ng c6 dong quyet dinh khdc, Chu ticb H 6i d6ng qulin tri khong

kiem nhiem chu~ v¥ T6ng G idm d6c cua Cong ty. Viic Chu tich H 6i d6ng qulin tri kiem

nhiem chuc Tong G idm d6c p h a i d u o c phe chudn hang nam tai D ai h6i c6 dong thuong

nien"

Do do, HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua viec Chu tich HQi

d6ng·quan tri kiern T6ng Giam f)6c di~u hanh trong nam 2014.

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua:-{ /'

Xin chan thanh earn on.
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