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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG NĂM 2011
I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG


Trụ sở chính: 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM



Điện thoại:

(84-8) 3 785 0011



Email:

info@vanphathung.com.vn



Wesite:

http://www.vanphathung.com



Biểu tượng công ty :

Fax:

(84-8) 3 785 4422

1. Những sự kiện quan trọng:
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tiền thân là Công ty TNHH Vạn Phát Hưng được thành
lập ngày 09/09/1999 bởi hai sáng lập viên là ông Võ Anh Tuấn và ông Trần Văn Thành. Đến
tháng 10 năm 2006 Công ty TNHH V ạn Phát Hưng được chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Vạn
Phát Hưng theo giấy CNĐKKD số 4103005360 do Sở Kế hoạch v à Đầu tư thành phố Hồ Chí
Minh cấp ngày 4/10/2006.
Ngày 09/09/2009 công ty đ ã đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc phát triển với sự kiện cổ
phiếu công ty chính thức được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo
quyết định 104/QĐ-SGDHCM ngày 31/08/2009 . Mã chứng khoán giao dịch là: VPH. Tổng số
vốn điều lệ niêm yết là 200.832.850.000 đồng (Hai trăm tỷ tám trăm ba m ươi hai triệu tám trăm
năm mươi ngàn đồng).
Trong quá trình hoạt động, để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án triển khai, Công ty Cổ
phần Vạn Phát Hưng đã thực hiện nhiều đợt tăng vốn điều lệ như sau:
Số lần thay đổi CNĐKKD

Thời điểm thay đổi trên

Vốn Điều lệ (đồng)

GCNĐKKD
Lần đầu

4/10/2006

135.000.000.000

Lần 1

26/02/2007

165.000.000.000

Lần 2

23/04/2007

173.131.450.000

Lần 3

13/06/2007

200.832.850.000

Lần 4

31/03/2010

240.999.420.000

Lần 5

31/07/2010

277.148.160.000
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Lần 1: Theo Quyết định ĐHĐCĐ số 06/07/QĐ -VPH ngày 10/02/2007 v ề việc tăng vốn điều lệ
Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 135.000.000.000 đồng (một trăm ba m ươi lăm tỷ đồng) lên
165.000.000.000 đồng (một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng). Theo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày
10/02/2007, Vạn Phát Hưng phát hành 3.000.000 c ổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng, t ương đương
tổng mệnh giá 30.000.000.000 đồng v à phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho 2 cổ đông hiện
hữu là ông Võ Anh Tuấn và ông Trần Văn Thành, mỗi cổ đông được phân phối 1.500.000 cổ
phiếu với giá phát hành là 10.000đ.
Lần 2: Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 76/2007/QĐ -ĐHĐCĐ ngày 04/04/2007, Công ty
Cổ phần Vạn Phát Hưng sẽ phát hành 813.145 cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần,
tương đương 8.131.450.000 đ ồng để tăng vốn từ 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu m ươi lăm
tỷ đồng) lên 173.131.450.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba tỷ một trăm ba mươi mốt triệu bốn
trăm năm mươi ngàn đồng). Trong đó:
o
Phát hành 49.365 cổ phần tương đương 493.650.000 đ ồng từ nguồn lợi nhuận ch ưa phân
phối để thưởng cho cán bộ quản lý theo danh sách đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
o
Phát hành 763.780 cổ phần tương đương 7.637.800.000 đ ồng bán ưu đãi cho toàn thể cán bộ
công nhân viên công ty theo danh sách và giá bán đ ề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
-

Giá chào bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên bốc thăm ưu tiên là 30.000 đồng/cổ phần
Giá chào bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên khác là 40.000 đồng/cổ phần.

Lần 3: Theo Nghị quyết 03/2007/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 19/07/2007, Công ty C ổ phần Vạn Phát
Hưng sẽ phát hành 2.770.140 cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần t ương đương
27.701.400.000 đồng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ l à 100:16, cổ đông sở hữu 100 cổ phần được
quyền mua thêm 16 cổ phần mới với giá 10.000đ để tăng vốn điều lệ từ 173.131.450.000 đồng
(Một trăm bảy mươi ba tỷ một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm năm m ươi ngàn đồng) lên
200.832.850.000 đồng (hai trăm tỷ tám trăm ba m ươi hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng).
Lần 4: Theo Quyết định số 45/10/QĐ-VPH ngày 10/03/2010 của HĐQT Cty CP Vạn Phát H ưng
v/v phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
-

Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.016.657 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị cổ phần
tính theo mệnh giá là 40.166.570.000 đồng.
Giá phát hành: 47.500đồng/cổ phần

Lần 5: Theo Quyết định số 104/10/QĐ-VPH ngày 28/7/2010 của ĐHĐCĐ công ty CP Vạn Phát
Hưng. V/v: tăng vốn điều lệ từ 240.999.420.000 đồng l ên 277.148.160.000 đồng để trả cổ tức đợt
2 năm 2009 bằng cổ phiếu (5%) và trả cổ phiếu thưởng (10%) cho cổ đông hiện hữu.
-

Hình thức: phát hành thêm 3.614.874 cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần: 10.000đồng/1 cổ phần
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2. Quá trình phát triển:
2.1. Ngành nghề kinh doanh:
-

Xây dựng dân dụng; San lấp mặt bằng;

-

Mua bán vật liệu xây dựng hàng trang trí nội thất;

-

Kinh doanh nhà;

-

Lắp đặt cống thoát nước;

-

Xây dựng đường giao thông;

-

Sản xuất ống cống bê tông cốt thép;

-

Đo đạc địa chính;

-

Xây lắp điện lưới 35KV;

-

Môi giới bất động sản; Dịch vụ nh à đất - tư vấn bất động sản;

-

Cho thuê kho, bãi đỗ xe;

-

Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh;

-

Dịch vụ quản lý bất động sản (cao ốc, chung c ư);

-

Xây dựng công trình công nghiệp, cầu cảng;

-

Tư vấn quản lý dự án;

-

Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cơ điện lạnh;

-

Chế tạo, lắp ráp, mua bán máy móc thiết bị xử lý rác v à xử lý môi trường;

-

Trang trí nội, ngoại thất;

-

Sản xuất bê tông – tấm bê tông đúc sẵn - ống – cột bê tông – cọc bê tông cốt thép – gốm sứ vật liệu chịu lửa – gạch – bột ma tít (không sản xuất tại trụ sở) ; Trộn bê tông khô – ướt;

-

Trồng rừng (không hoạt động tại TP.HCM);

-

Dịch vụ phòng chống cháy rừng;

-

Dịch vụ cung cấp giống cây trồng rừng;

-

Khai thác, sơ chế gỗ - thu lượm lâm sản (không hoạt động tại TP.HCM);

-

Sản xuất đồ gỗ - đồ sơn mài – đồ chạm khảm trang trí (trừ tái chế phế thải, sản xuất gốm sứ
thủy tinh – xi mạ điện);

-

Lắp đặt, mua bán hệ thống báo cháy – báo trộm;

-

Dịch vụ giới thiệu việc l àm;

-

Dịch vụ dọn dẹp, trang trí phong cảnh; Vệ sinh b ên ngoài hồ bơi, cống rãnh;

-

Xây dựng hạ tầng khu dân cư;

-

Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

-

Dịch vụ chăm sóc duy trì, cảnh quan;
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Giáo dục mầm non. Giáo dục tiểu học. Giáo dục trung học c ơ sở và trung học phổ thông.
Giáo dục nghề nghiệp. Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở). Đ ào tạo đại học và sau
đại học (không hoạt động tại trụ sở). Giáo dục thể thao v à giải trí. Giáo dục văn hóa nghệ
thuật . Giáo dục khác chưa được phân đâu vào đâu: đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
dạy máy tính; giáo dục dự bị; dạy ngoại ngữ v à dạy kỹ năng đàm thoại. Dịch vụ hỗ trợ giáo
dục./.

2.2 Tình hình hoạt động:
Ngay từ những ngày đầu thành lập (năm 1999), Công ty đ ã nhanh chóng đi vào hoạt động
và thực hiện thành công dự án phát triển khu dân c ư diện tích 3 ha tại Phuờng Phú Thuận v à dự
án Tân Kiểng 0,3 ha tại Quận 7, Th ành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật chất
lượng cao đã được công ty đầu tư xây dựng hoàn chỉnh như hệ thống điện, đường, hệ thống cống
thoát nuớc, phòng cháy chữa cháy, vỉa hè, công viên cây xanh… Qua những dự án tiếp nối nhau,
Công ty đã dần hình thành một nền tảng vững chắc cả về nhân lực lẫn t ài lực, đúc kết được những
kinh nghiệm quý giá và xây dựng hoàn chỉnh các chiến lược mang tính lâu dài để sẵn sàng đầu tư
cho những dự án lớn tiếp theo.
So với thời kỳ đầu công ty vừa mới th ành lập, tốc độ phát triển đầu tư hiện nay của công
ty đã tăng gấp nhiều lần. Nhiều dự án xây dựng khu nh à ở đang được Công ty tập trung mở rộng
như Dự án Phú Mỹ - Quận 7, Dự án Phú Xuân, Phú Xuân 2 – Nhà Bè, Dự án Bình Trưng Đông –
Quận 2, Dự án Phú Thuận (La Casa), Dự án Nhơn Đức, … với tổng diện tích đầu t ư lên đến gần
149 ha.
Tính đến thời điểm hiện nay, công ty đã cơ bản hoàn thành các các dự án sau:
* Dự án Tân Kiểng


Dự án Tân Kiểng là một trong những dự án
đầu tiên mà Công ty TNHH Vạn Phát Hưng
(tiền thân của Công ty Cổ phần Vạn Phát
Hưng) đầu tư.



Tổng diện tích quy hoạch : 3.222,2 m2. Trong
đó, diện tích đất ở : 2.802,87 m2, chiếm
86,9%. Dự án có tổng cộng 24 nền.
Cho đến nay, dự án đã hoàn tất và Công ty cổ
phần Vạn Phát Hưng đã giao toàn bộ 24 quyền
sử dụng đất (sổ đỏ) cho khách hàng.
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* Dự án Khu dân cư Phú Thuận


Tổng diện tích quy hoạch: 3ha.



Dự án Phú Thuận cách Trung tâm Quận 1,
TP.HCM 8Km về hướng Nam.



Công ty Vạn Phát Hưng đã đầu tư thi công
xây dựng hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật
cho dự án như: đường giao thông, điện, cây
xanh công viên, cấp thoát nước, hệ thống
phòng cháy chữa cháy ...



Dự án đã hoàn thành vào tháng 8 năm 2003.



Cho đến nay, công ty đã giao toàn bộ 156
Quyền sử dụng Đất (sổ đỏ) cho Khách h àng.



Khu dân cư mới Phú Thuận đã và đang phát
triển thành Khu dân cư có nếp sống văn minh,
hiện đại.

* Dự án khu dân cư Phú Mỹ:
Nằm ở mặt tiền đường Hoàng Quốc Việt góc Nguyễn Lương Bằng thuộc Phường Phú Mỹ, Quận
7, giáp ranh Khu A dự án đô thị mới của Công ty Phú Mỹ H ưng qua rạch Ông Đội.






Tổng diện tích khoảng 22 ha với 226 căn biệt thự, 240 khu nh à liên kế sân vườn (tổng cộng
466 căn).
Hạ tầng cơ sở được thiết kế hoàn thiện, đồng bộ. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo công nghệ
của Anh, hệ thống đường giao thông trải bê tông nhựa nóng, điện ngầm.
Gồm những dãy nhà biệt thự ven sông, những d ãy nhà phố liên kế có sân vườn đa dạng tạo
với cảnh quan hài hòa, các khu chung cư cao cấp được đạt yêu cầu mỹ thuật và chất lượng
cao. Đặc biệt khu công viên trung tâm kết hợp dãy cây xanh ven rạch Ông Đội đã tạo nên
một vẻ đẹp cho khu dân cư này.
Dự án đã hoàn thành xong 98% cơ sở hạ tầng và đã bàn giao nền 459 nền cho khách h àng
(Trong đó có 9 nền tái định cư). Khách hàng đang tiến hành xây dựng nhà với tiến độ xây
dựng khoảng 50%.

Để kết nối dự án với các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực, gia tăng giá trị của dự án v à
các khoản đầu tư của khách hàng, Công ty đã đầu tư xây dựng Cầu Ông Đội với chiều dài gần
75m, đường dẫn hai bên khoảng 260m, chiều rộng 34m, bốn l àn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, hai
làn dành cho người đi bộ. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 07/2007 cho đến
nay.
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Dự án Khu dân cư Phú Mỹ - Vạn Phát Hưng
* Dự án chung cư cao cấp Phú Mỹ:
 Địa điểm: Nằm ở góc đường Nguyễn Lương Bằng và Hoàng Quốc Việt thuộc Phường Phú
Mỹ, Quận 7, giáp ranh Khu A dự án đô thị mới của Công ty Phú Mỹ H ưng
 Dự án đã hoàn thành xây dựng, bàn giao căn hộ và hiện nay đang tiến hành bàn giao giấy
chứng nhận sở hữu căn hộ cho khách h àng.
 Tổng diện tích dự án: 12.915m2
 Qui mô khu căn hộ:
 Gồm 5 block:
- 2 block cao 20 tầng
- 3 block cao 25 tầng
 Mật độ xây dựng: 26%
Tổng doanh thu dự án 614 tỷ đồng. Công ty đã tiến bàn giao căn hộ chung cư Phú Mỹ với quy
mô 5 block, từ 21 - 25 tầng.
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Dự án Chung cư Phú Mỹ - Vạn Phát Hưng
* Dự án khu dân cư Phú Xuân:


Địa điểm: xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.
 Tổng diện tích: 36,4 ha.
 Qui mô khu dân cư : 761 căn trong đó :
454 căn nhà liên kế
181 căn biệt thự song lập
126 căn biệt thự đơn lập
Dự án đã hoàn thành xong 98% cơ sở hạ tầng và đã bàn giao tất cả các nền cho khách h àng.
Khách hàng đang bắt đầu tiến hành xây dựng nhà.
Dự án nằm trong khu vực qui hoạch đô thị v ành đai nên sự kết nối của dự án nhà ở Phú Xuân với
trung tâm thành phố rất gần, chỉ cách 11km đi theo đ ường Huỳnh Tấn Phát, hoặc sẽ gần h ơn nữa
nếu đi bằng đường Nguyễn Lương Bằng (15B). Một đặc điểm hết sức thuận lợi cho sự phát triển
phố thị là gần hệ thống cảng biển So ài Rạp, khu công nghiệp Hiệp Ph ước, giáp sông Nhà Bè và
nối liền các khu dân cư Phú Mỹ, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Môi trường sống được đánh giá rất cao bởi dự án đ ược xây dựng trong khu vực rất nhiều k ênh
rạch, biển và chỉ cách khu sinh thái Cần Giờ h ơn 20 km giúp cho người sinh sống tại đây thụ
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hưởng sự ưu đãi và thông thoáng tự nhiên. Cùng với những tiện ích về môi tr ường xanh, mát,
trong khuôn viên dự án Phú Xuân còn được xây dựng công viên cây xanh, trường học, khu vui
chơi giải trí, siêu thị,... Đường vành đai nội bộ thông thoáng.

* Dự án Khu dân cư Phú Xuân A8-A9:
Vị trí: Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM
Quy mô dự án: Dự án xây dựng nh à liên kế và biệt thự với tổng diện tích khu đất quy hoạch l à
19.330 m 2:
Trong đó:
+ Đất ở
: 17.000 m2 (120 căn nh à liên kế)
+ Đất giao thông : 2.330 m2.
Dự án cơ bản đã hoàn thành xong cơ sở hạ tầng và công ty đã bán và bàn giao nền 120 nền cho
khách hàng.

* Dự án Khu dân cư Phú Xuân 2:
Vị trí: Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Quy mô dự án: Dự án xây dựng nh à phố và trường học với tổng diện tích quy hoạch: 27.956 m 2:
Trong đó:
+ Đất nhóm nhà ở liên kế vườn : 12.253,5 m2 (88 căn nh à liên kế);
+ Đất khu dịch vụ

: 9.712 m2;

+ Đất giao thông

: 5.990,5 m2

Dự án cơ bản đã hoàn thành xong cơ sở hạ tầng và công ty đã bán và bàn giao nền 87 nền cho
khách hàng.

3. Định hướng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Hoạt động kinh doanh chính của Công ty l à đầu tư
phát triển dự án bất động sản và kinh doanh sản phẩm bất động sản mà Công ty đã phát triển. Với
mục tiêu hoạt động là đầu tư phát triển những đô thị chất lượng cao, những không gian sống
trong lành, hiện đại, và tiện nghi, các sản phẩm đã hoàn thành của Công ty có chất lượng cao, mỹ
quan, nội thất hài hòa, sang trọng và tiện nghi. Trong quá trình hoạt động, Vạn Phát Hưng luôn
nâng cao tính chuyên nghi ệp để phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng. Trước khi phát triển một dự
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án, Vạn Phát Hưng luôn tìm hiểu kỹ mong muốn của khách h àng, đồng thời áp dụng những công
nghệ mới nhất để đưa ra thị trường những sản phẩm tiên phong và ưu việt trong thiết kế cũng nh ư
xây dựng. Trong quá trình thực hiện dự án, Vạn Phát H ưng luôn công bố tiến độ thi công kịp thời
trên các phương tiện truyền thông và thông báo trực tiếp cho khách hàng.
Chiến lược trung và dài hạn:
-

Công ty sẽ tập trung đầu tư các dự án trọng điểm tại TP.HCM m à hiện nay công ty đang
có sẵn quỹ đất, ưu tiên đầu tư các dự án có quy mô lớn có vị trí tốt, có lợi thế cạnh tranh
và khả năng thu hồi vốn tốt

-

Bán bớt các qũy đất của các dự án nhỏ lẻ hiện có và các sản phẩm bất động sản do Công
ty kinh doanh, đồng thời thương thảo với các đối tác để chuyển nh ượng lại một số dự án
như Bình Trưng Đông Quận 2, Quận 9, …. Các dự án còn lại tiếp tục thực hiện đầy đủ
các thủ tục pháp lý nhằm chuẩn bị sẳn sàng cho việc khởi công xây dựng trong một thời
điểm thích hợp và thuận lợi nhất cho công ty.

-

Tập trung vào việc đưa ra thị trường những sản phẩm có tính cạnh tranh v à áp dụng các
công nghệ mới từ các nước tiên tiến để đẩy nhanh tiến độ xây dựn g, giảm chi phí.

-

Đảm bảo tính minh bạch trong mọi thông tin li ên quan đến công ty để tạo niềm tin với
nhà đầu tư.

-

Nâng cao chất lượng sản phẩm và chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân vi ên trong hoạt động
kinh doanh, dịch vụ để giữ vững uy tín v à thương hiệu của Công ty. …

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011:
Hội đồng Quản trị năm 2011 đ ã lãnh đạo Ban Tổng Giám Đốc công ty hoạt động đúng định
hướng, bám sát tình hình thị trường, đề ra được những mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất. Năm
2011 tình hình kinh tế, tài chính còn chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế t òan cầu,
nó đã ảnh hưởng rất xấu đến địa ốc, xây dựng v à tất nhiên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của
Công ty CP Vạn Phát Hưng. Hội đồng Quản trị đã sâu sát, chỉ đạo kịp thời để công ty v ượt qua
khó khăn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị th ường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám Đốc v à các
cấp quản lý tại văn phòng Công ty cũng như trực tiếp đi kiểm tra các dự án, công tr ường để có ý
kiến chỉ đạo. Các thành viên của Hội đồng Quản trị hội ý th ường xuyên để thống nhất các giải
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pháp vể đầu tư, tài chính, kinh doanh, thi ết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục… mọi vấn đề của
công ty đều được Hội đồng Quản trị cho ý kiến kịp thời.
Đặc biệt năm 2011, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo hoàn tất các thủ tục và hồ sơ để tái cơ cấu lại
các khoản nợ đến hạn và sẽ đến hạn trả trong năm 2012 thành các khoản vay trung hạn và dài hạn
với số tiền là 402 tỷ đồng. Việc hoàn tất tái cơ cấu này đã giúp Công ty không rơi vào tình trạng
mất khả năng thanh toán khi các khoản nợ này đến hạn, đồng thời tạo tiền đề để Công ty phát
triển.
Tình hình tài chính của công ty đến thời điểm 31/12/2011 như sau:
* Tổng tài sản

:

1.697.620.062 ngàn đồng

+ Tài sản ngắn hạn :

1.465.827.258 ngàn đồng

+ Tài sản dài hạn
* Tổng nguồn vốn
+ Nợ phải trả

:
:
:

+ Vốn chủ sở hữu :

231.792.804 ngàn đồng
1.697.620.062 ngàn đồng
1.174.022.846 ngàn đồng
523.597.216 ngàn đồng

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Năm 2011, là một năm kinh doanh khó khăn của các công ty hoạt động trong lĩnh vực
kinh doanh bất động sản. Chính vì vậy, mặc dù đã đề ra các phương hướng hoạt động cụ thể để
khắc phục khó khăn và cố gắng thực hiện theo các chỉ ti êu kế hoạch, Công ty vẫn không thể hoàn
thành được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
(ĐVT: ngàn đồng)
STT

CHỈ TIÊU

Kế hoạch năm 2011

Thực hiện năm 2011

377.268.000

90.073.051

Lợi nhuận trước thuế

86.733.640

8.778.383

Lợi nhuận sau thuế

64.800.230

6.665.017

1

Doanh thu thuần

2
3

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:
-

Công ty đã chuyển nhượng xong dự án Tân tạo A tại Quận Bình Tân (dự án hợp tác với
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc KhangAn).

-

Hoàn tất việc rút phần vốn đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Kim Cương Xanh và Công
ty cổ phần Vạn Phú Hưng.
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4. Triển vọng và Kế hoạch năm 2011:
Theo nhận định của Hội đồng Quản trị th ì trong năm do chính phủ đặt mục tiêu kiềm chế
lạm phát để đảm bảo an sinh v à ổn định kinh tế vĩ mô, do đó chính sách tiền tệ vẫn sẽ được thắt
chặt, nhất là lĩnh vực bất động sản dẫn đến nguồn vốn tín dụng sẽ gặp nhiều khó khăn. V ì vậy:
-

Công ty sẽ không đầu tư dàn trải mà sẽ chỉ tập trung đầu tư vào dự án trọng điểm tại
TP.HCM mà hiện nay công ty đang có sẵn qũy đất, ưu tiên đầu tư các dự án có quy mô
lớn có vị trí tốt, có lợi thế cạnh tranh và khả năng thu hồi vốn tốt. Các dự án Công ty tập
trung đầu tư năm 2012 là:
+ Dự án Khu Phức hợp La Casa tọa lạc tại Ph ường Phú Thuận, Quận 7
+ Dự án Khu dân cư sinh thái Nhơn Đức tại huyện Nhà Bè

-

Bán bớt các qũy đất của các dự án nhỏ lẻ h iện có và các sản phẩm bất động sản do Công
ty kinh doanh, đồng thời thương thảo với các đối tác để chuyển nh ượng lại một số dự án
như: dự án Quận 9; dự án Bình Trưng Đông, Quận 2; dự án đất xây Văn Ph òng Công ty
tại Hoàng Quốc Việt Quận 7… nhằm hiện thực hóa lợi nhuận và mang lại hiệu quả cho
công ty, đồng thời tăng thêm nguồn lực tài chính để bổ sung nguồn vốn cho các dự án
trọng điểm La Casa, Nhơn Đức mà Công ty đang thực hiện.

-

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án v à đẩy nhanh tiến độ bán hàng nhằm thu về một lượng
tiền lớn cho Công ty.

-

Mời gọi đối tác chiến lược vào liên doanh hoặc hợp tác đầu tư dự án nhằm thu hút nguồn
vốn để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm thu hồi vốn nhanh.

-

Rút bớt vốn tại các công ty m à chúng ta liên kết, hợp tác nhằm tập trung nguồn lực cho
các dự án trọng điểm mà chúng ta đang triển khai.

-

Hội đồng Quản trị đề xuất nếu điều kiện thuận lợi sẽ phát h ành 13,8 tỷ đồng cổ phiếu cho
CBCNV công ty và khoảng 138,5 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tái c ơ cấu
lại nguồn vốn Công ty.

-

Nếu điều kiện thuận lợi có thể phát h ành khoảng 300tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ri êng lẻ
với thời hạn từ 1 đến 3 năm, nhằm một phần bổ sung nguồn vốn triển khai nhanh các dự án
trọng điểm La Casa, Nhơn Đức; một phần có thể tái cấu trúc lại n guồn vốn của công ty.

-

Tái cơ cấu lại nguồn vốn Công ty, giảm bớt tỷ lệ nợ vay.
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III- BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:
1. Báo cáo tình hình tài chính t ại thời điểm 31/12/2011:
Chỉ Tiêu

Năm 2010

Năm 2011

1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)

1,57

2,13

- Hệ số thanh toán nhanh (lần)

0,28

0,34

66%

69%

1,91

2,24

34%

31%

11,5%

7,4%

1,9%

1,3%

362

240

18.768

18.892

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/Tổng tài sản
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)
- Hệ số Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn
vốn
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
thuần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở
hữu
4. Chỉ tiêu liên quan đến cồ phần
(Mệnh giá:10.000đ/cổ phần )
- Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cổ
phiếu)
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (đồng
/cổ phiếu)

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán có xu h ướng khả quan hơn so với năm 2010. Do tính
chất đặc thù của các Công ty kinh doanh và đầu tư trong ngành bất động sản, nhu cầu về vốn để
đầu tư vào các dự án là rất lớn, nên hiện nay công ty đang duy trì cơ cấu vốn có hệ số nợ cao. Tuy
nhiên, trong năm Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành việc tái cơ cấu lại các khoản nợ đến
hạn và sẽ đến hạn trả trong năm 2012 th ành các khoản vay trung hạn và dài hạn nên các chỉ tiêu
hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của Công ty năm 2011 tăng so với chỉ tiêu khả
năng thanh toán của năm 2010. Đây là một nổ lực của Ban Tổng giám đốc C ông ty, giúp công ty
đã vượt qua những khó khăn về tài chính và ứng phó kịp thời trong thời điểm các chính sách siết
chặt tín dụng cho vay bất động sản của nh à nước như hiện nay.
Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, Thu nhập trên mỗi cổ phần
giảm mạnh thực sự không phản ánh hoạt động kinh doanh của công ty không hiệu quả trong tình
hình hiện nay, mà có một phần là do công ty đang trong giai đo ạn đầu tư vào các dự án (La casa)
nên chưa có doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn đ ược, thu nhập trong năm chủ yếu đến từ các
khoản thanh lý đất ngoài ranh và chuyển nhượng dự án của công ty.
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Những thay đổi về vốn cổ đông, vốn góp: Không có
Ngày 15/11/2011, Đại hội đồng cổ đông bất th ường của công ty lấy ý kiến bằng văn bản đ ã ra
nghị quyết thông qua việc hủy ch ào bán 15.237.408 cổ phiếu theo giấy chứng nhận đăng ký
chào bán cổ phiếu ra công chúng số 59/GCN -UBCK ngày 13/06/2011 của Ủy ban chứng khoán
nhà nước (Chào bán cho cổ đông hiện hữu 13.857.408 cổ phiếu; ch ào bán cho cán bộ công nhân
viên của công ty 1.380.000 cổ phiếu).
Tổng trái phiếu đang lưu hành: Không có
Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đến 31/12/2011: 27.714.816 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
Cổ tức công bố chia cho cổ đông :
Theo nghị quyết Đại hội cổ đông th ường niên năm 2011 ngày 30/03/2011, Công ty dự định
chia cổ tức trong năm 2011 là 15% trên mệnh giá cổ phiếu phổ thông, Tuy nhi ên, do Công ty
không đạt được các chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra, Đại hội cổ đông của công ty đ ã
thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông th ường niên năm 2012 ngày 20/03/2012: Không chia cổ
tức năm 2011 và dùng lợi nhuận thực hiện năm 201 1 để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động
kinh doanh của công ty.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
(ĐVT: ngàn đồng)

STT

CHỈ TIÊU

Thực hiện
năm 2010

Năm 2011
Kế hoạch

Thực hiện

% Thực
hiện so
với kế
hoạch

Mức tăng(+), giảm (-)
thực hiện năm 2011 so
với thực hiện năm 2010
Số tiền
%

Doanh thu & các
thu nhập khác

142.777.219

387.268.000

180.607.512

47%

37.830.293

26%

1

Doanh thu thuần

84.060.408

377.268.000

90.073.051

24%

6.012.643

7%

2

Doanh thu HĐ tài
chính

31.531.207

5.000.000

8.585.651

172%

-22.945.556

-73%

3

Thu nhập khác

27.185.604

5.000.000

81.948.810

1639%

54.763.206

201%

II

Tổng chi phí

128.944.376

300.534.360

168.983.676

56%

40.039.300

31%

III

Lợi nhuận trước
thuế

13.832.843

86.733.640

11.623.836

13%

-2.209.007

-16%

IV

Thuế TNDN

4.184.660

21.933.410

4.958.819

23%

774.159

18%

V

Lợi nhuận sau
thuế

9.648.183

64.800.230

6.665.017

10%

-2.983.166

-31%

I
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3. Những tiến bộ đạt được trong năm:
Trong tình hình thị trường bất động sản đóng băng hiện n ay, Ban Tổng giám đốc công ty
đã có những chính sách kinh doanh hiệu quả, cụ thể trong năm, công ty đ ã bán được 252 căn hộ
Lacasa thu về được 222 tỷ đồng. Đây là một nguồn hỗ trợ tài chính lớn đối với công ty trong
tình hình hiện nay.
Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành việc tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn v à
sẽ đến hạn trả trong năm 2012 th ành các khoản vay trung hạn và dài hạn
Ngoài ra, Ban Tổng Giám Đốc công ty đã hoạt động rất linh hoạt và có kinh nghiệm ứng
phó với những biến động suy thoái của nền kinh tế, từ đó có những b ước trưởng thành hơn, độc
lập hơn trong công tác điều hành công ty.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
4.1. Kế hoạch kinh doanh:
Trong năm 2012, Công ty dự kiến triển khai đã và sẽ bán các dự án, với giá bán v à doanh
số ước tính như sau:

1

Bán căn hộ La Casa (70 căn
block1A & 1B)

7.000

Đơn giá
(ngàn
đồng/m2)
17.000

2

Bán một phần Đất nền dự án
Nhơn Đức

16.000

7.500

120.000.000

3

Chuyển nhượng/thanh lý đất dự
án Quận 9

44.700

1.500

67.050.000

4

Chuyển nhượng/thanh lý đất dự
án Quận 2

20.700

2.500

51.750.000

5

Bán đất dự án xây cao ốc VP Cty
tại đường Hoàng Quốc Việt

1.290

18.000

23.220.000

6

Bán căn hộ Phú Mỹ

176,2

21.000

3.700.000

7

Bán đất nền Phú Xuân

126

8.000

1.008.000

Tổng cộng

89.992

STT

Tên Dự án

Diện tích
bán (m2)

Doanh số
(ngàn đồng)

Ghi chú

119.000.000

385.728.000

Nguồn: ĐHCĐ thường niên công ty CP Vạn Phát Hưng năm 2012
Chi phí bán hàng chiếm 2%/tổng doanh số bán h àng trong năm của từng dự án. Chi phí
Marketing là 1,5%/tổng doanh số bán hàng trong năm của từng dự án (không bao gồm dự án đất
xây cao ốc VP Cty; dự án Bình Trưng Đông - Quận 2 và dự án Quận 9)
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4.2. Kế hoạch xây dựng:
STT
1

2

Tên D.A

Thời gian, %
hoàn thành

Chi phí xây
dựng

Khu Phức hợp La Casa (Phú Thuận) – Giai đoạn 1
- Phần thân 2 block 1A và block 1B
- Phần hoàn thiện 2 block 1A và block 1B

100%
35%

30 tỷ đồng
110 tỷ đồng

Nhơn Đức – GĐ1 (100.000m2)
- San lấp GĐ1
- Đầu tư cơ sở hạ tầng

100%
30%

10 tỷ đồng
20 tỷ đồng

Nguồn: ĐHCĐ thường niên công ty CP VPH năm 2012
4.3. Mục tiêu tài chính năm 2012:
Đơn vị tính: ngàn đồng
Stt

Chæ tieâu

Soá tieàn

1

Doanh thu

234.700.000

2

Caùc khoaûn giaûm trö ø

3

Doanh thu thuaàn (3 = 1-2)

234.700.000

4

Giaù voán haø
ng baùn

168.970.000

5

Lôïi nhuaän goäp (5 = 3 - 4)

6

Doanh thu hoaït ñoäng taø
i chính

7

Chi phí taø
i chính

17.100.000

8

Chi phí baùn haø
ng

5.969.000

9

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

16.800.000

10

Lôïi nhuaän thuaàn tö øHĐKD[10 = 5 + (6 - 7) - (8 + 9)]

30.861.000

11

Thu nhaäp khaùc

147.020.000

12

Chi phí khaùc

158.100.000

13

Toång TN keátoaùn trö ôùc thueá(13 = 10 +11 – 12)

14

Chi phí thueáTNDN hieän haø
nh

15

Chi phí thueáTNDN hoaõn laïi

16

TN sau thueáTNDN (16 = 13 -14 – 15)

0

65.730.000
5.000.000

19.781.000
4.945.250
0
14.835.750

Nguồn: ĐHCĐ thường niên công ty CP VPH năm 2012
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IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán
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(Để biết nội dung chi tiết của báo cáo xin vui l òng vào website của công ty:
www.vanphathung.com)
V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI ỂM TOÁN:
1. Kiểm toán độc lập
- Đơn vị kiểm toán độc lập: CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower - 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại:
(84-8) 3821 9266
Fax: (84-8) 3821 9267
Email: kpmghcmc@kpmg.com.vn
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Ý kiến kiểm toán độc lập: (trích trang 2 báo cáo ki ểm toán năm 2011 lập ngày
13/03/2012)

- Các nhận xét đặc biệt: không
2. Kiểm toán nội bộ: không có
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VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần công ty: không có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần công ty nắm giữ: không có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan :

STT

Tên công ty/
Dự án

A

ĐẦU TƯ VÀO
CÔNG TY
LIÊN KẾT

Lĩnh vực hoạt động

1

Công ty Cổ
phần Quản lý
Việt Hưng

Quản lý các dự án
xây dựng và bất động
sản ; cung cấp dịch
vụ tư vấn xây dựng;
lập và thẩm định các
dự án đầu tư ; kiểm
định chất lượng công
trình, giám sát và
thiết kế các công
trình xây dựng công
nghiệp và dân dụng;
thiết kế xây dựng
công trình hạ tầng đô
thị.

2

Công ty Cổ
phần Bất Động
Sản Nhà Bè
(Theo giấy CN
ĐKKD Vạn
Phát Hưng hiện
đã góp 17,40%
trên vốn điều
lệ)

Kinh doanh Bất động
sản ; cung cấp dịch
vụ tư vấn và quản lý
bất động sản ; kinh
doanh vật liệu xây
dựng, may móc thiết
bị ngành xây dựng và
hàng trang trí nội
thất.

Công ty Cổ
phần Xây dựng
Thuận Hưng

Xây dựng công trình
dân dụng, công
nghiệp, cầu đường ;
trang trí nội thất ; san
lấp mặt bằng ; sản
xuất vật liệu xây
dựng ; sản xuất, thi
công ép cọc-cống bê
tông ; mua bán thiết
bị xây dựng.

3

Vốn
điều lệ
(tỷ
đồng)

5

50

10

% góp
vốn

40,00%

29,00%

40,00%

Vốn
góp dự
kiến
của
VPH

2

14,5

4

Vốn thực
góp của
VPH đến
31/12/201
1 (tỷ
đồng)

Tình hình tài chính

VPH đã lập dự phòng
khoản lỗ của khoản đầu
tư này đến 31/12/2011
là 167 triệu đồng.
2 Thông qua đại hội cổ
đông năm 2012, VPH
sẽ tiến hành thủ tục rút
khoản đầu tư vào công
ty này trong năm.

VPH đã lập dự phòng
khoản lỗ của khoản đầu
tư này đến 31/12/2011
là 109 triệu đồng.
Thông qua đại hội cổ
8,7 đông năm 2012, VPH
sẽ tiến hành thủ tục rút
khoản đầu tư vào công
ty này trong năm.

Trong năm 2011, hoạt
động công ty này hiệu
4 quả, VPH không phải
lập dự phòng cho khoản
đầu tư này.
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4

Công ty Cổ
phần Vạn Khải

B

CÁC KHOẢN
ĐẦU TƯ
KHÁC

Hoạt động và kinh
doanh trong lĩnh vực
bất động sản

1

Công ty Cổ
phần chứng
khoán Sen
Vàng

Cung cấp các dịch vụ
môi giới chứng
khoán, hoạt động
kinh doanh chứng
khoán ; hoạt động tư
vấn đầu tư chứng
khoán

2

Công ty Cổ
phần Phú Mỹ
Thuận/ Dự án
xây dựng
chung cư Phú
Mỹ Thuận

Hợp đồng hợp tác
kinh doanh dự án
chung cư Phú Mỹ
Thuận

12

135
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50,00%

9,90%

30,00%

6

13,365

Công ty vẫn chưa hoạt
động. Thông qua đại
hội cổ đông năm 2012,
VPH sẽ tiến hành thủ
0
tục rút khoản đầu tư
vào công ty này trong
năm.

13,365

138.310

VPH đã lập dự phòng
khoản lỗ của khoản đầu
tư này đến 31/12/2011
là 5,9 tỷ đồng. Thông
qua đại hội cổ đông
năm 2012, VPH sẽ tiến
hành thủ tục rút khoản
đầu tư vào công ty này
trong năm.

VPH đã lập dự phòng
khoản lỗ của khoản đầu
tư này đến 31/12/2011
là 13,8 tỷ đồng.

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
1. Cơ cấu tổ chức của công ty:

Sàn giao dịch bất động sản Vạn Phát Hưng

Địa chỉ :
89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại:
(84-8) 3785 0011 – 3785 0999 – 3785 0132 , Fax: (84-8) 3785 2532
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp.
Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có li ên quan và Điều lệ
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Công ty được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có bộ máy quản lý tổ chức theo mô h ình Công ty cổ phần
được thể hiện theo sơ đồ sau:

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều h ành:
Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán tr ưởng

STT

Tên

Năm sinh

Số CMND

Chức danh

1 Võ Anh Tuấn

01/01/1959

023501432

Chủ tịch HĐQT

2 Đỗ Văn Bá

08/12/1948

020151733

Phó Chủ tịch HĐQT

3 Trương Thành Nhân

11/07/1981

025203574

Thành viên HĐQT

4 Vũ Ngọc Nam

02/09/1975

271192006

Thành viên HĐQT

5 Trần Thu Oanh

01/11/1973

024686225

Thành viên HĐQT

1 Trương Thành Nhân

11/07/1981

025203574

Tổng Giám đốc

2 Trần Thu Oanh

01/11/1973

024686225

Phó Tổng Giám đốc

15/02/1972

024404914

Trưởng Ban kiểm soát
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III Ban Kiểm soát
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Năm sinh

Số CMND

Chức danh

2 Trần Thanh Phương Trang

16/01/1982

321056362

Thành viên Ban kiểm soát

3 Phạm Như Uyên

20/05/1983

225221022

Thành viên Ban kiểm soát

14/10/1974

024776756

Kế toán trưởng

IV Kế toán trưởng
Lê Thị Hồng Phượng

DANH SÁCH THÀNH VIÊN H ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
a. Ông VÕ ANH TUẤN
-

Giới tính:

Nam.

-

Số CMND:

023501432

Ngày cấp: 20/03/1997

Nơi cấp: CA.

TP.HCM
-

Ngày tháng năm sinh:

01/01/1959.

-

Nơi sinh:

Cà Mau.

-

Quốc tịch:

Việt Nam.

-

Dân tộc:

Kinh.

-

Quê quán:

Cà Mau.

-

Địa chỉ thường trú:

A15 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7
TP.HCM.

-

Điện thoại liên lạc:

0903 830 144

-

Trình độ học vấn:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán

-

Quá trình công tác:

-



1996 - 1998: Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Danh.



1999 - 2003: Phó Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vạn Phát H ưng.



2004 – Tháng 10/2006: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vạn Phát H ưng.



10/2006 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát H ưng.

Chức vụ hiện tại ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
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-

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:


Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Mỹ Thuận



Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần S ài Gòn Mới



Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Th ương mại – Dịch vụ - Du lịch CTC



Thành viên HĐQT Công ty C ổ phần Xây dựng Thuận H ưng



Thành viên HĐQT Công ty C ổ phần Quản lý Việt Hưng

Số cổ phần nắm giữ: 7.003.500 cổ phần

Trong đó:

-

+ Sở hữu cá nhân:

7.003.500 cổ phần

+ Đại diện sở hữu:

0 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
STT
1

-
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Họ và tên

Quan hệ với người khai

Phan Tiết Hồng Minh

Vợ

Số cổ phần nắm giữ
2.001.000

Hành vi vi phạm pháp luật: không

b. Ông TRƯƠNG THÀNH NHÂN
-

Giới tính:

Nam.

-

Số CMND :

025203574 Ngày cấp: 04/01/2010Nơi cấp: CA. TPHCM.

-

Ngày tháng năm sinh: 11/07/1981.

-

Nơi sinh:

Cà Mau.

-

Quốc tịch:

Việt Nam.

-

Dân tộc:

Kinh.

-

Quê quán:

Cà Mau.

-

Địa chỉ thường trú:

1-19-2 tầng 19 block 1, khu căn hộ Phú Mỹ - Tổ 5 – Khu

phố 1, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
-

Điện thoại liên lạc:

0988 202 686.

-

Trình độ học vấn:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng;
Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng.
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Quá trình công tác:


2002 - 2004: Trưởng nhóm bán hàng Công ty Cổ phần Dược Cà Mau.



01/04/2005 - 14/10/2005: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng th ành viên Công ty TNHH V ạn
Phát Hưng.



15/10/2005 - 31/12/2006: Giám đốc xây dựng Công ty TNHH Vạn Phát H ưng.



01/01/2007 - 07/01/2007: Phó Tổng Giám đốc Đầu tư – Xây dựng Công ty Cổ phần
Vạn Phát Hưng.



08/01/2007 - 30/04/2007: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh – Đầu tư – Tài chính Công
ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.



01/05/2007 - 22/10/2007: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh – Đầu tư Công ty Cổ phần
Vạn Phát Hưng.



18/10/2008 đến nay

: Thành viên HĐQT Công ty CP V ạn Phát Hưng



22/10/2007 đến nay

: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát H ưng.

-

Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên HĐQT kiêm T ổng Giám đốc

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

-



Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Phát H ưng



Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BĐS Nh à Bè



Thành viên HĐQT Công ty C ổ phần Quản lý Việt Hưng



Thành viên HĐQT Công ty C ổ phần Sài Gòn Mới



Thành viên HĐQT Công ty C ổ phần Chứng khoán Sen V àng

Số cổ phần nắm giữ: 20.711 cổ phần
Trong đó:

-

-

+ Sở hữu cá nhân:

20.711 cổ phần

+ Đại diện sở hữu:

0 cổ phiếu.

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:

STT

Họ và tên

Quan hệ với người khai

1

Trương Thanh Tâm

Cha

Số cổ phần nắm giữ
20.000

Hành vi vi phạm pháp luật: không
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c. Ông VŨ NGỌC NAM
-

Giới tính:

Nam

-

Số CMND:

271192006

Ngày cấp: 29/08/2004

Nơi cấp: Đồng

Nai
-

Ngày tháng năm sinh:

02/09/1975

-

Nơi sinh:

Nam Định

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Nam Định

-

Địa chỉ thường trú:

13/2 Đường 13, Khu Phố 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức

-

Số điện thoại liên lạc:

0903 699 118

-

Trình độ học vấn:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Kế toán

-

Quá trình công tác:


1998 – 2000 : Công ty Minh Hiệp – Kế toán trưởng



2000 – 2002 : Công ty TNHH G & D – Kế toán trưởng



2002 – 2005 : Công ty Quốc Minh – Giám đốc Tài chính



Từ 2005 đến nay : Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng – Kế toán trưởng



04/2010 – 08/2010 : Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng – Kế toán trưởng kiêm Thành
viên HĐQT.



09/2010 đến nay : Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng - Giám đốc Tài chính kiêm
Thành viên HĐQT.

-

Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Th ành viên HĐQT kiêm Giám đ ốc Tài chính

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có

-

Số cổ phần nắm giữ: 3.174 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 3.174 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

-

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không có

-

Hành vi vi phạm pháp luật: không có.
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d. Ông Đỗ Văn Bá
-

Giới tính:

Nam

-

Số CMND:

020151733

Ngày cấp: 23/05/2009

Nơi cấp: CA.

Tp.HCM
-

Ngày tháng năm sinh:

08/12/1948

Nơi

sinh:

Tiền

Giang
-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Tiền Giang

-

Địa chỉ thường trú:

110 Nghĩa Thục, P. 05, Quận 05, TP.HCM

-

Số điện thoại liên lạc:

0903 806102

-

Trình độ học vấn:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Kế hoạch

-

Quá trình công tác:

-

Trước 1975 tham gia kháng chiến chống Mỹ.

-

Từ 1975 đến nay:


1975 – 1976: Công tác tại Quận đội Quận Tân Bình.



1976 – 1978: Phó ban Công nghi ệp Thành Đoàn.



1978 – 1984: Phó Giám đốc bến xe miền Tây.



1984 – 1997:
Trưởng phòng GTVT Quận 5.
Giám đốc Ban Quản lý dự án Quận 5.
Phó Chủ tịch UBND Quận 5.



1997 – 2002: Chủ tịch UBND Quận 2.



2002 – 2004: Phó Giám đốc Sở GTVT.



2004 – 2009: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty C ơ khí GTVT Sài Gòn.



2009 : Nghỉ hưu
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Hiện tại:
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Tấn Lực.
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vạn Phát H ưng

-

Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT ki êm Giám đốc Công ty
Cổ phần Tấn Lực.

-

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không có

-

Hành vi vi phạm pháp luật: không có.

e. Bà TRẦN THU OANH
-

Giới tính:

Nữ

-

Số CMND:

024686225 Ngày cấp:11/01/2007 Nơi cấp: CA.Tp.HCM

-

Ngày, tháng, năm sinh:

01/11/1973

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

An Giang

-

Địa chỉ thường trú:

21/8/95 Lê Công Phép, P.An L ạc, Q.Bình Tân, TP.HCM

-

Số điện thoại liên lạc:

0903 840 470

-

Trình độ học vấn:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh

-

Quá trình công tác:

Nơi Sinh : An Giang



09/1995 – 04/1996: Trưởng phòng HC-NS Công ty TNHH Sin Ta



4/1996 – 2/2003: Giám đốc Công ty TNHH MỸ QUAN



3/2003 – 12/2005: Trợ lý Giám đốc Công ty Art De Chine



1/2006 – 3/2006: Thư ký Giám Đốc Nghiên cứu & Phát triển Công ty TNHH Vạn
Phát Hưng



4/2006 – 07/2010: Thư ký Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Vạn Phát H ưng



07/2010 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Vạn Phát H ưng
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Từ 30/3/2011 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP V ạn Phát Hưng

-

Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Th ành viên HĐQT kiêm Phó T ổng Giám Đốc

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

-



Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kim C ương Xanh



Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận H ưng



Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nh à Bè



Thành viên HĐQT Công ty C ổ phần Sài Gòn Mới

Số cổ phần nắm giữ: 3.898 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 3.898 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

-

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:
STT

-

Họ và tên

Quan hệ với người khai

Số cổ phần nắm giữ

1

Trần Thu Nguyệt

Chị

2

2

Trần Thu Hồng

Em

5

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
a.

Ông TRƯƠNG THÀNH NHÂN

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát H ưng.
Lý lịch trình bày tại phần b trong danh sách HĐQT ở tr ên.
b.

Bà TRẦN THU OANH
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Lý lịch trình bày tại phần e trong danh sách HĐQT ở tr ên.
BAN KIỂM SOÁT
a. Bà HOÀNG THỊ THU THỦY
-

Giới tính:

Nữ

-

Số CMND:

024404914 Ngày cấp: 14/02/2006 Nơi cấp: CA TP.HCM.
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-

Ngày tháng năm sinh:

15/02/1972.

-

Nơi sinh:

Bình Định

-

Quốc tịch:

Việt Nam.

-

Dân tộc:

Kinh.

-

Quê quán:

Bình Định.

-

Địa chỉ thường trú:

45/6 Đường 10, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2,

TP.HCM.
-

Điện thoại liên lạc:

0903 002 777

-

Trình độ học vấn:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kế toán – Kiểm toán.

-

Quá trình công tác:


1997 - 1999: Kế toán Công ty Xuất Nhập khẩu Công Nghệ Mới thuộc Bộ Khoa học
Công nghệ môi trường.



2000 - 2001: Kế toán Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Tiến Phong.



Từ 02/02/2001 – 01/04/2004: Kế Toán Công Ty TNHH Vạn Phát H ưng.



Từ 01/04/2004 – 01/03/2006: Phó Phòng K ế Toán Công ty TNHH Vạn Phát H ưng



Từ 01/03/2006 – 08/01/2007: Phó Tổng Giám đốc Kiểm tra Công ty Cổ Phần Vạn
Phát Hưng.

-



Từ 08/01/2007- nay: Trưởng Ban Kiểm Soát nội bộ Công ty Cổ Phần Vạn Phát H ưng.



Từ 18/10/2008 đến nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vạn Phát H ưng.

Chức vụ hiện tại ở Công ty: Tr ưởng Ban Kiểm soát nội bộ. Từ 18/10/2008 đến nay ki êm
nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vạn Phát H ưng.

-

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:


Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Long.



Thành viên HĐQT Công ty CP Sài G òn Mới.



Thành viên HĐQT Công ty CP Xây d ựng Thuận Hưng.

Số cổ phần nắm giữ: 8.860 cố phần
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Trong đó:
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+ Sở hữu cá nhân: 8.860 cố phần
+ Đại diện sở hữu: không.

-

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không

-

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không

b. Bà TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG
-

Giới tính:

Nữ

-

Số CMND:

321056362 Ngày cấp: 04/08/1997 Nơi cấp: CA. Bến Tre.

-

Ngày tháng năm sinh: 16/01/1982.

-

Nơi sinh:

Bến Tre.

-

Quốc tịch:

Việt Nam.

-

Dân tộc:

Kinh.

-

Quê quán:

Bến Tre.

-

Địa chỉ thường trú:

Ấp 2, Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre.

-

Điện thoại liên lạc:

0986 687 637.

-

Trình độ học vấn:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

-

Quá trình công tác:


05/2003 - 07/2004: Kế toán Công ty TNHH Quang Thuận.



08/2004 - 05/2006: Kế toán Công ty TNHH Vạn Phát H ưng.



06/2006 - đến nay: Nhân viên Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Vạn Phát H ưng.

-

Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vạn Phát H ưng.

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không.

-

Số cổ phiếu nắm giữ: không.

-

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không

-

Hành vi vi phạm pháp luật: Không
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c. Bà PHẠM NHƯ UYÊN
-

Giới tính:

Nữ.

-

Số CMND:

225221022 Ngày cấp:16/06/2000 Nơi cấp: CA. Khánh Hòa.

-

Ngày tháng năm sinh:

20/05/1983.

-

Nơi sinh:

Khánh Hoà

-

Quốc tịch:

Việt Nam.

-

Dân tộc:

Kinh.

-

Quê quán:

Khánh Hòa

-

Địa chỉ thường trú:

K4, thị trấn Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa.

-

Điện thoại liên lạc:

0986 370 017

-

Trình độ học vấn:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kế toán – Kiểm toán.

-

Quá trình công tác:


06/2006 - 11/2007: Công ty TNHH Hualon Vi ệt Nam –Kế toán



12/2007 - 04/2008: Công ty Sankyu Logistics Việt Nam – Kế toán



05/2008 - đến nay: Công ty Cổ phần Vạn Phát H ưng – Nhân viên kiểm soát nội bộ

-

Chức vụ hiện tại ở Công ty: Th ành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vạn Phát H ưng.

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không.

-

Số cổ phiếu nắm giữ: không.

-

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không

-

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Bà Lê Thị Hồng Phượng
-

Giới tính:

Nữ

-

Số CMND:

024776756 Ngày cấp: 12/06/2007 Nơi cấp: CA. TP. HCM

-

Ngày tháng năm sinh:

14/10/1974

Nơi sinh: Tiền Giang
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-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Quê quán:

Quảng Ngãi

-

Địa chỉ thường trú:

870/29 Lạc Long Quân, P.8, Q. Tân B ình, TP. HCM

-

Số điện thoại liên lạc:

0909 758 958

-

Trình độ học vấn:

Đại học

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doa nh, chuyên ngành Quản trị Tài chính

-

Quá trình công tác:


2000 – 2002: Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược Phẩm Phước Thịnh



2003 – tháng 12/2005: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH H ưng Đạt



01/2006 đến 2007: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Vạn Phát H ưng



2008 đến 31/08/2010: Phó phòng kế toán Công ty Cổ phần Vạn Phát H ưng



01/09/2010 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vạn Phát H ưng

-

Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Kế toán tr ưởng

-

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có

-

Số cổ phần nắm giữ: không.

-

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không

-

Hành vi vi phạm pháp luật: không có.

3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều h ành trong năm: không có
4. Quyền lợi của Ban Giám đốc:
Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc: theo hợp đồng lao động công ty.
Các quyền lợi khác: được hưởng các quyền lợi và chế độ thưởng các dịp lễ Tết, lương tháng 13, ..
theo quy định của công ty.
5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
Số lương nhân viên đến 31/12/2011: 79 nhân viên
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Các chính sách đối với người lao động:
a.

Chế độ làm việc

Thời gian làm việc:
o Buổi sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ.
o Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
o Ngày nghỉ hàng tuần: chiều thứ bảy và chủ nhật.
o Thời gian làm việc hàng ngày được giảm 1 giờ cho phụ nữ nuôi con d ưới 12 tháng tuổi, kể cả
con nuôi hợp pháp, và giảm 2 giờ cho phụ nữ sinh đôi.
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết:
o Người lao động được nghỉ phép 12 ngày/năm. Tùy theo thời gian công tác trong năm, ng ười
lao động được hưởng số ngày phép tương ứng, mỗi tháng công tác đ ược hưởng 1 ngày phép.
Số ngày nghỉ hàng năm được tăng theo thâm niên làm việc tại cơ quan, cứ đủ 5 năm được
tăng thêm 1 ngày.
o
b.

Người lao động được nghỉ lễ, tết 09 ngày theo quy định của Luật Lao động.
Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Tuyển dụng:
Công ty chú trọng tuyển dụng những nhân viên phù hợp với yêu cầu của công việc. Công ty
khuyến khích việc tuyển dụng nội bộ, cho phép nhân vi ên nộp đơn vào những vị trí mà Công ty
đang có nhu cầu nếu thấy năng lực của họ ph ù hợp nhằm tạo điều kiện cho nhân vi ên có cơ hội
phát triển và thăng tiến. Công ty đưa ra chính sách đào tạo phù hợp cho những nhân viên tiềm
năng hoặc nâng cao hơn nữa năng lực của các nhân vi ên giỏi, xuất sắc.
Nhân viên được Công ty tuyển dụng trực tiếp hoặc thông qua các Công ty T ư vấn, Môi giới nhân
lực, thi tuyển, nguồn nội bộ hoặc sự giới thiệu của nhân vi ên Công ty.
Đào tạo:
Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đ ào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng về nghiệp vụ chuy ên
môn, khuyến khích người lao động học tập nâng cao tr ình độ công tác và đạo đức nghề nghiệp.
Đối với nhân viên mới, Công ty có chương trình đào tạo nội bộ về nội quy lao động, An to àn lao
động, quy định, chính sách của Công ty, giới thiệu về các hoạt động kinh doanh, c ơ cấu tổ chức
của Công ty, đào tạo kiến thức ISO và đào tạo chuyên môn để nhân viên mới mau chóng hòa
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nhập vào công việc. Nhân viên nghiệp vụ đều được đào tạo chuyên môn và kỹ năng chung theo
yêu cầu của từng phòng ban và từng giai đoạn phát triển của Công ty.
Ngoài ra, Công ty còn có chính sách khuy ến khích nhân viên tự đào tạo nâng cao trình độ bằng
cách hỗ trợ kinh phí hoặc thời gian cho cán bộ công nhân vi ên tham gia các đợt tập huấn, các
khóa học.
c.

Chính sách lương, thưởng và phúc lợi

Chính sách lương:
Công ty tính và trả lương theo thời gian. Ngoài tiền lương theo hợp đồng, Công ty còn trả lương
theo hiệu quả công việc và các khoản phụ cấp như phụ cấp cơm trưa, phụ cấp trách nhiệm, phụ
cấp điện thoại và phụ cấp đi lại. Nếu làm việc tăng giờ, nhân viên được hưởng thêm lương tăng
giờ. Tăng giờ cho ngày thường là 150% và tăng giờ cho ngày lễ, chủ nhật là 200%-300%.
Chính sách thưởng:
Công ty có chính sách thư ởng tết Dương lịch, thưởng lễ 30/4, thưởng lễ 2/9, thưởng cuối năm và
thưởng thành tích cá nhân cuối năm. Căn cứ tính thưởng là thâm niên làm việc, hệ số chức vụ và
kết quả đánh giá công việc hàng tháng.
Bảo hiểm và phúc lợi:
Việc trích nộp bảo hiểm x ã hội, bảo hiểm y tế được Công ty thực hiện đúng theo quy định của
pháp luật. Công ty thực hiện các chế độ phúc lợi, các chế độ về thai sản, bảo hiểm tai nạn lao
động, ... theo Luật lao động. Ngoài ra, hàng năm tùy theo t ình hình kinh doanh, Công ty có th ể tổ
chức cho cán bộ công nhân vi ên đi nghỉ mát, tham quan du lịch trong v à ngoài nước.
6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng:
Trong năm thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 30/03/2011
Hội đồng quản trị công ty có sự thay đổi nhân sự như sau:
-

Ông Đỗ Văn Bá – Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 30/03/2011

-

Bà Trần Anh Thi chỉ còn là thành viên HĐQT công ty đến ngày 30 tháng 3 năm 2011.

-

Ông Nguyễn Nam Hùng chỉ còn là thành viên HĐQT đến ngày 30 tháng 3 năm 2011.

-

Bà Trần Thu Oanh Thành viên HĐQT kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2011.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:
1. Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Ban kiểm soát:
Thành viên và cơ cấu của HĐQT: gồm 5 người trong đó số thành viên độc lập không
tham gia Ban điều hành là 2 thành viên
Ban kiểm soát: Gồm có 3 thành viên và không tham gia vào Ban điều hành công ty.
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* Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT):
Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội. Các th ành viên
Hội đồng Quản trị được cổ đông bầu. Hội đồng Quản trị đại diện cho các cổ đông, có to àn quyền
nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề li ên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ
những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
* Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: không có
* Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT : không có
* Hoạt động của Ban kiểm soát :
Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tr a tính hợp lý, hợp pháp trong điều h ành hoạt động kinh
doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị v à
Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm tr ước Đại hội đồng cổ đông v à pháp luật về
những công việc thực hiện của Ban.
* Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty : không có
* Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT và thành viên Ban
kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành (ngoài lương nếu thành viên HĐQT và thành viên
Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành tham gia điều hành công ty): không có
* Số lượng thành viên HĐQT, Ban Ki ểm soát, Ban Giám đốc đ ã có chứng chỉ đào tạo về
quản trị công ty: 3 người
-

Ông VÕ ANH TUẤN – Chủ tịch HĐQT

-

Ông TRƯƠNG THÀNH NHÂN – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

-

Ông VŨ NGỌC NAM – Thành viên HĐQT kiêm G iám đốc tài chính
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* Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của th ành viên
HĐQT:

Tên - chức vụ
+ OÂ
ng VoõAnh Tuaán - Chuû tòch Hoäi ñoàng
Quaûn trò

Số vốn góp đến
23/02/2012
(đồng)
7.003.500

+ OÂ
ng Đỗ Văn Bá - Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng
Quaûn trò

Biến động
Tỷ lệ
về sở hữu
%
cổ phần
năm 2011
25,27% Khoâng

0

0 Khoâng

+ OÂ
ng Trö ông Thaø
nh Nhaân - Thaø
nh vieân kieâm
Toång giaùm ñoác coâng ty
+ OÂ
ng VuõNgoïc Nam - Thaø
nh vieân kieâm
Giaùm Ñoác taø
i chính coâng ty

20.711

0,07% Khoâng

3.174

0,01% Khoâng

+ BaøTraàn Thu Oanh- Thaø
nh vieân kieâm Phoù
Toång giaùm ñoác coâng ty

3.898

0,01% Khoâng

Toång coäng

7.031.283

25,36%

* Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nh ượng phần vốn góp của công ty của các
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều h ành, Ban kiểm soát và những người liên
quan tới các đối tượng nói trên:
STT

Người
thực hiện
giao dịch

1

Trần Văn
Thành

2

Hoàng
Thị Mỹ
Phượng

Quan hệ với
cổ đông nội
bộ/cổ đông
lớn
Cổ đông
Sáng lập

Em của cổ
đông nội bộ
- Trưởng
Ban Kiểm
Soát

Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ
Số cổ
Tỷ lệ
phiếu

Số cổ phiếu sở hữu
cuối kỳ
Số cổ
Tỷ lệ
phiếu

4.258.500 15,37% 1.215.880

2.000 0,007%

0

Lý do tăng,
giảm (mua,
bán, chuyển
đổi, thưởng...)

4,39%

Chuyển nhượng
đối tác thân thiết

0,00%

Tiêu dùng cá
nhân
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