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Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017
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Trong năm 2016

~ nh z ửi '• ■ ủ y  Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

đ S S ™  s4nZ i ĩý-ĩ  ̂ỉ." ?” ? 5  nun« ch ỉy V ỉ" Điển

sổ điện thoại: oÀìMg mếmsnẪ''^ 6S84r 7yín  Thanh Tri’ lhành ph°  H i Nội

Mã chứng khoán: VAF .

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT

I

Sổ Nghị quyết/ 
Quyết định

Ngày Nội dung

l

ui/íNỤ-t;HĐCĐ 
(Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2016)

25/4/2016 1- Thộng qua nội dung bó sung, sửa đỏi Điêu lệ Công tv
2- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo cúa Hội đông quản trị 
Báo cáo cùa Ban kiểm soát, Báo cao tài chinh nam 2015 đã

AVA 8 ^ ™ ™  ^  ỉm m

tócTnâmg20M. g phín chia lợi * • *  *  cW trả cá

t ò S ó qUa Kế h0ạch sản xuất kinh doanh và chi crả cỏ tức

L p^ 5 ~ ỉ o t ĩ ' sách các í " vị kiểm íoán để Iựa chon uơnvĩ Kie.u toán Báo cáo tài chính năm 2016

hoạch năm 2016 kỷ CÔng *  năm 2015 và 3

s  nỉ- T yền ch° Hội đồng quản trỉ xem xét, điều chỉnh một 
số nô dung cửa dự án đầu tư xây dựng ‘̂ h à  máy s^x^ất
Phân lân nung chảy và Phân bon NPK Văn Điển” tai khu B
-  khu côngnỉhiệpBỉm Son -  ThanhHóa theó quy đinh của ,

dự *1 đã điroc Đ - hÔ-n^ 5 đầu s  cu" j dự an đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyet
7. Thông qua phưang án phát hành cô phiêu để tăng vốn cổ 
phân từ nguồn vốn chu sở him &IN

(Được thông qua dưói 
hình thức lây ý kiến cổ 

đông băng văn bản')

19/7/2016 l !hl trá tiòn tĩ-1,, |_n *.:s 1 ----;-------------- ---
r -  * , f  lao’ tlgn iưon8 cho Trưởng Ban kiêm soái Công ty năm 2016. 1

II- Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)-

1



STT

1
2

Thành viên HĐQT

Ong Lâm Thái Dương 
One Hoàng V ăn  T ai

Chức vụ

Chủ tich

Ngày bẳt đẩu 
là thành viên 

HĐQT

16/12/2014

Sô buôi 
họp 

HĐQT 
th am  d ư

13/13

Tỷ lệ tham 
dự họp

100%

Lý do 
không 

tham dự 
họp

Ghi chú

3
4

Bà Nguyễn Thu Hăng 
Ong Nguyễn Ngọc Thạch

Bà Cân Thị Thu Hà

Thanh viên 
Thành viên 
Thành viên

Thành viên

29/12/2009
11/4/2014

29/12/2009

20/01/2015

13/13
13/13
11/13

13/13

100%
100%
85%

100%

Bận việc cá 
nhân nên 
không tham 
dự 2 cuộc 
họp

Đã báo 
cáo và 
được 

H Đ Q T 
đồng ý

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc- 
Được thực hiện theo đúng các quỵ định hiện hành của Pháp luật và Điều iệ Công ty

thiên J S K i i  I k phân. tron? n^ c g ặ p  nhiều khó khăn do
cànỉ la v l ĩ  na M K g; , r , c.ui! g, phân b?n tảng’ c^nh tranh trên, thị trưừng phan bón ngày 
hnaf f t  , p _ n_ g ’ ém ch^  'uyng yẫn chưa được xử lý triệt để... Để nàng cao hiêu auả

biện p h á p t K ỉ :  8 ql ' "êL1 030 quyết“ ®- đ° à» t ò  "hất trí, thực hiện

* h đúng w  • ỊOện toàn nhân sự cán bộ quàn lý cồng ty (Ban Téng giám doc, Kể toán traongi- 

tiễn th„' i  S " r  ,  ạ° l8 ™  sf*.các m ít h?ạt độn8 cúa Cong ^  như niêm yết cổ phiéu, tài chính.

L n S đ L -  Itạ! to ,, B-khĩ! C6ng%hiip Bim s™  T h ih  H6a- p 8 * và phán

^SSsSSB SỈEÉSẵễli
Kiểm soát H àng quỷ H ô i đ ồ M m l  nhỉ? ĩ  . "g  H ội đồng quản trị và  Ban

- Xem xét, giải quyêt kịp thời các để xuất của Ban Tổng giám đốc
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: ¿ lôn g .
4. Các N eh i ạuvết/O nv4t đinh n'lQ u ấ ;  a ằ _____ í., ^  •e-T-^—r— -  • ■ -L - Á m n n  l u a  X±ỌÌ GOng  u u a ỉi  tri:

ST T  Sổ N ghị qu y ế t/ N gày  ^ ---------------- , ---------------------------------------------------------STT

1

--------------7-----------—— :— ! _  1
SÔ Nghị quyểt/ 

Quyết định
Ngày

X±\JI UUÌ1Ỉ4 MUỈ1I1 in:
Nội dung

1

~)

08/QĐ-HĐQT 11/01/2016 Phê duyệt Dự toán gói thấu số 13 “Thâm tra thiêt kế công nghê 
và dự toán” thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sán xuất 
Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu 
công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hóa (dưới đây viết tắt là dư án nhà 
máy tại Thanh Hóa).

1

uy/ỤĐ-HĐQT 11/01/2016 f duyệt dv toán gói thâu TV-GĐ-OI “Lập hô sơ mời thâu và 
phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp và thiet bj 
giai đoạn 1 thuộc Dự án nhà máy tai Thanh Hóaì 10/NQ-HĐQT 11/01/2016 1- Thông qua “Kê hoạch sản xuẩt kinh doanh năm 2016” đê trình 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2- Thông qua “Kế hoạch đầu tư thị trường” năm 2016.
3- Triển khai quy trình bổ nhiệm lại nhân sư giư chức vụ Phó



Tông giám đôc, Kê toán trưởng Công ty
4 17/QĐ-HĐQT 20/01/2016 Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát điểu chỉnh bô sung và dự toán khảo 

sát điều chỉnh bổ sung của gói thầu số 11 “ Khoan khảo sát địa 
chat phục vụ lập thiêt kê bản vẽ thi công” thuộc dự án nhà máy 
tại Thanh Hóa.

19/QĐ-HĐQT 27/01/2016 Thanh lạp Tô thâm định đê thâm định các công việc của dư án 
nhà máy tại Thanh Hóa.

6 22/NQ-HĐQT 02/02/2016 1- Phe duyệt thiêt kê bản vẽ thi công và dự toán hạng mục “Tông
mặt băng san nền thô + hồ đệm” thuôc dư án nhà máy tai Thanh 
Hóa.

•

2- Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu XL-GĐ-01 “San nền và thi 
công hô đệm” thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
3- Trong quá trình triển khai dự án nhà máy tại Thanh Hóa: Khi 
thay đổi thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kể cơ sở nhưng 
không làm thay đôi quy hoạch; quy mô; công nghệ; tính chất' 
công suât của công trình, hạng mục công trình, dự án; không làm 
tăng giá gói thầu: Giao Tổng giám đốc chủ động phối hợp vói tư 
vân triên khai trình Hội đồng quản tri xem xét, quyết định đồng 
bọ VỢI qua trinh phê duyệt thiêt kê bản vẽ thi công các hang muc
4- Đông ý về mặt chủ trương triển khai phương án thuê sư dụng 
bãi hàng ga công nghiệp Bỉm Son làm hóa trường lâu dài thay 
cho việc đầu tư làm hạng mục đường sắt thuộc dự an nhà máy tai 
Thanh Hóa.
Giao Tồng giám đốc làm báo cáo nghiên cứu ảnh hưởng của nội 
dung trên đên tông mức đầu tư và hiệu quả sử dụng lâu dài của 
dự án, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.
5 -Đồng ý về mặt chủ trương cho Công ty ký kết các hợp đồng 
với Công ty TNHH Hoàng Ngân (ngươi có liên quan cua Ong 
Nguyen Ngọc Thạch-Thảnh viên Hội đồng quản trị) trong năm 
2016 đê mua quặng secpentin, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ thuê 
kho; trường họp giá trị họp đồng lớn hơn mức quy định thuộc 
thâm quyên củạ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo Hội 
đông quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. Giao Tổng giám đốc 
đàm phán, thương thảo với Công ty TNHH Hoàng Ngân để có 
giá cả cạnh tranh; sau khi ký kết hop đồng báo cáo HĐỌT/

Q

27/NQ-HĐQT 24/02/2016 1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiêm toán để 
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2- Giao Tổng giám đốc lập phương án phân chia lợi nhuận năm 
2015, mức cô tức năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2016.
3- Bô nhiệm lại có thời hạn cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám 
đốc Công ty (Ông Phạm Quang Trung, ông Chu Văn Thươc) Ke 
toán trưởng Công ty (Bà Nguyễn Thi Hiền)O

0

j2/QĐ-HF)QT 24/02 /20 ! 6 Phê duyệt tổng quỹ tiên lương thực hiện năm 2015 của Công ty 
cô phần Phân lân nung chảy Văn Điển

1 n

jj/HtJQT-PLVĐ 01/3/2016 Thông qua các chỉ tiêu chính đôi với việc vay vôn đê triên khai 
dự án nhà máy tại Thanh Hóa

->4/Ụt)-HĐQT 01/3/2016 rilé Jujrệi dự án loán thu, cm phí quản lý dự án giai đoan 1 thuôc 
dự án nhà máy Thanh Hóa.



11 37/NQ-HĐQT 05/4/2016 L- Thống nhất với kê hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016 
io Ban điều hành lập.
2- về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
+■ Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
+- Thông qua các tài liệu, hồ sơ phục vụ Đại hội;
4- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và dự kiên nhân sự 
Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
3- Thông qua kế hoạch điều chinh, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản 
lý Công ty giai đoạn 2016-2021. ^
4- Thông qua kế hoạch đầu tư thiết bị lẻ năm 2016.
5- về dự án nhà máy tại Thanh Hóa: _
+ Triển khai dự án theo tiến độ đã được Hội đông quản trị phê
duyệt; , , . . . . . .
+ ủy quyền cho Tổng giám đốc tận dụng, điêu chuyên thiêt bị, tài 
sản từ dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuât phân bón NPK 
Thái Bình và từ Công ty vào dự án nhà máy tại Thanh Hóa;
+ Giao Tổng giám đốc làm việc với các ngân hàng đê sớm hoàn 
thiện dự thảo hợp đồng vay vốn cho dự án, trình Hội đông quản 
tri xem xét, quyết định.

12 52/NQ-HĐQT 23/4/2016 1- Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu vê kỹ thuật của 
gói thầu XL-GĐ1-01 “San nền và thi công hồ đệm” thuộc dự án 
nhà máy tại Thanh Hóa.
2- Thông qua kế hoạch tháo dỡ và bảo quản 02 bộ khung nhà 
thép của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuât phân bón NPK 
Thái Bình theo phương án bồi thường và giải phóng mặt băng đã 
đươc ƯBND huyên Hưng Hà, tỉnh Thái Bình phê duyệt.

13 58/NQ-HĐQT 06/5/2016 1- Giải quyết kiến nghị hủy thầu của một số nhà thâu đôi với kêt 
quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của gói thầu XL-GĐ1-01: 
San nền và thi công hồ đệm thuộc dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
2- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015.
3- Ban hanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
4- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 
Công ty năm 2016.
5- Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công 
ty giai đoan 2016-2021.

14 61/QĐ-HĐQT 06/5/2016 Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của 
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điên giai đoạn 2016
2021

15 64/QĐ-HĐQT 19/5/2016 Phê duỵệt kểt quả lựa chọn nhà thầu của gói thấu XL-GĐ1-01 
“San nên và thi công hồ đệm” thuộc dự án nhà máy tại Thanh 
Hóa.

16 65/NQ-HĐQT 25/5/2016 Thống nhất triến khai quy trình bố nhiệm nhân sự giữ chức vụ 
Phó Tổng giám đốc Công ty có thời hạn đối với ông Văn Hông 
Sơn-Trưởng Phòng Kỹ thuật.

17 68/NQ-HĐQT 30/5/2016 Lấy ý kiến cố đông bằnậ văn bản để thông qua Quyêt định của 
Đại hội đồng cổ đong ve việc điều chình nội dung “chi trả tiền 
thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty năm 2016” tại kê 
hoạch chi trà tiền thù lao cho thành viên Hội đông quản trị, Ban 
kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 trong Nghị quyết số 
01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông.

18 72/QĐ-HĐQT 20/6/2016 Triến khai phương án phát hành cổ phiếu đế tăng vốn cố phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu.

19 78/NQ-HĐQT 30/6/2016 1- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng đế phát hành cô phiêu tăng 
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2- Bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Hồng Sơn-Trựỏng Phòng Kỹ 
thuật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cô phân Phân lân



nung chảy Văn Điến kế từ ngày 30/6/2016.
20 83/NQ-HĐQT 19/7/2016 1- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2016 cho Ban 

điều hành;
2- Giao Tổng giám đốc và Ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ 
thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 1 của dự án nhà máy tại Thanh 
Hóa;
3- Xác định kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát 
năm 2016 và thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông về nội dung này.

21 90/QĐ-HĐQT 24/8/2016 Ban hành Quy chê Tô chức điêu hành.
22 91/NQ-HĐQT 29/8/2016 Triến khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cố phẩn từ 

nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
23 93/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Sửa đôi nội dung “vôn điêu lệ, cô phân” tại Điêu lệ Công ty
24 94/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Đăng ký chứng khoán bố sung đối với số lượng cố phiếu đã phát 

hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sờ hữu.
25 95/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Đăng ký niêm yết bố sung đối với số lượng cố phiếu đã phát hành 

để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
'26 96/QĐ-HĐQT 29/8/2016 Thay đôi nội dung giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
27 97/NQ-HĐQT 31/8/2016 Vay vôn đông tài trợ từ các ngân hàng đê triên khai dự án nhà 

máy tại Thanh Hóa.
28 113/QĐ-HĐQT 14/10/2016 Ban hành Quy chê tiêu thụ sản phâm.
29 114/QĐ-HĐQT 17/10/2016 Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế bản 

vẽ thi công giai đoạn 1 của dự án nhà máy tại Thanh Hóa.
30 115/QĐ-HĐQT 17/10/2016 Phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn-giai đoạn 1-01 “Thiết kế, lập 

và thẩm định hồ sơ phòng cháy chữa cháy giai đoạn 1” của dự án 
nhà máy tại Thanh Hóa.

31 117/NQ-HĐQT 17/10/2016 1- Giao kế hoạch kinh doanh quý IV năm 2016 cho Ban điều 
hành.
2- Giao Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung liên quan đến 
dự án nhà máy tại Thanh Hóa:
- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 (điều chinh);
- Lập kể hoạch điều chinh tiến độ giai đoạn 1 và cả dự án;
- Hoàn thiện hợp đồng vay vốn cho dự án;
- Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban quản lý dự án.
3- Giao Tổng giám đốc hoàn thiện Quy chế đầu tư xây dựng.

32 121/QĐ-HĐQT 31/10/2016 Ban hành Quy chế bảo mật thông tin.

33 122/QĐ-HĐQT 31/10/2016 Ban hành Quy chê quản lý nợ.

34 123/NQ-HĐQT 08/11/2016 Chi tạm ứng cố tức lẩn 1 năm 2016 bằng tiển.

35 125/QĐ-HĐQT 14/11/2016 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.

36 126/QĐ-HĐQT 14/11/2016 Ban hành Quy chế quản lý tài chính.

37 128/QĐ-HĐQT 22/11/2016 Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

38 130/QĐ-HĐQT 12/12/2016 Ban hành Quy chế quản lý tiền lưcmg và phân phối thu nhập.

39 132/NQ-HĐQT 16/12/2016 Thông qua dự thảo họp đồng tín dụng về việc vay vốn đồng tài 
ừợ từ các ngân hàng đê triển khai dự án nhà máy tại Thanh Hóa.



III. Ban kiểm soát:
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT Thành viên BKS Chức vụ
Ngày băt đâu/ 

không còn 
là thành viên BKS

Sô buôi 
họp BKS 
tham dư

Tỷ lệ 
tham 

dự họp
1 Bà Nguyên Hông Hải Trưởng ban 08/04/2015 3/3 100%
2 Ong Trân Quôc Cương Kiêm soát viên 01/01/2010 3/3 100%
3 Ong Hô Sỹ Tiên Kiêm soát viên 08/04/2012 3/3 100%

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty gồm 03 thành viên. Trong năm 2016, BKS đã họp định kỳ để 
triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên BKS trên các 
mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ 
sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành Công ty và đưa ý 
kiến của BKS về các chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài 
chính, công bố các thông tin theo quy định; cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý, năm 2015, năm 2016;
- Góp ý xây dựng dự thảo và kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định đã ban hành;
- Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc tạm ứng cổ tức năm 2016;
- Kiểm tra công tác điều hành giá bán sản phẩm, công tác tiêu thụ, ký kết các hợp đồng bán sản 

phẩm, mua nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ, tiêu hao nguyên 
vật liệu...

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:
3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành
Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp do HĐQT cung cấp và kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá 

trực tiếp của BKS trong năm 2016, BKS nhận thấy:
- Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh 
doanh, đầu tư xây dựng đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với Luật 
doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện đúng các Nghị Quyết, Quyết định của 
HĐQT; đã xây dựng và sắp xếp kế hoạch sản xuất của Công ty hợp lý, linh hoạt với sự biến động của 
thị trường góp phần làm giảm chi phí đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh;

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chính 
sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn 
mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành, sổ  sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ 
ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Công tác kiểm kê (tiền mặt, hàng hóa, vật 
tư, thành phầm tồn kho, tài sản cố định...) và đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ đúng quy 
định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước;

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành đều bảo vệ quyền lợi họp pháp của 
người lao động. Các quyền lợi của người lao động như chế độ lương, đóng bảo hiểm xã hội — y tế - 
thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong năm 2016, Công ty đã tổ



chức các cuộc đối thoại định kỳ giữa đại diện người lao động và đại diện Công ty theo quy định, nêu 
cao tinh thần dân chủ và mối quan hệ gắn bó giữa Ban điều hành và người lao động trong Công ty.

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:
- Những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điêu lệ Công ty 

đều được đảm bảo và tôn trọng; Các thông tin định kỳ và thông tin bât thường liên quan đên lợi ích 
cổ đông, tình hình quản trị Công ty... được công bố đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn 
bản hướng dẫn thi hành;

- Một số cổ đông được Công ty hỗ trợ thủ tục hành chính để xác minh đính chính thông tin 
người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đôi mới Giây Chứng 
nhận sở hữu cổ phần;

- Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa BKS với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy 
định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điêu hành và các cán bộ 
quản lý khác:

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành 
hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, góp phân 
làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh;

- Đổi với HĐQT: Đại diện của Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, các 
tài liệu Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được chuyển đầy đủ cho Ban kiêm soát. Đôi với những 
vấn đề do phía BKS đề xuất, HĐQT đều nghiêm túc thảo luận, trao đổi ý kiến, tiếp thu, giải đáp, tháo

gỡ; _ A
- Đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trước khi làm việc, BKS thường thông 

báo bằng văn bản hoặc làm việc đột xuất. Khi có nhu cầu về cung cấp tài liệu, chứng từ và thông tin 
liên quan đến hoạt động Công ty, BKS đều được Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 
khác đáp ứng nhanh chóng, giải đáp đầy đủ.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điêu 6 Luật 
chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1- Danh sách người có liên quan của Công ty: Tại Phụ lục kèm theo Báo cáo.

2- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cô đông 
lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:



STT Tô chức/cá 
nhân

Mối quan hệ liên 
quan 

vói Công ty

Số Giấy 
NSH, ngày 
cấp/nơi cấp

Địa chi trụ 
sờ chính

Thòi 
điểm giao 
dịch vói 
Công ty

Nghị quyết của 
Hội đồng quản 

trị

Giao dịch vói 
Công ty cổ phần 
Phân lân nung 
chảy Văn Điển

Sô lượng, 
tỷ lệ nắm 

giũ’ cỗ 
phiếu đến 
31/12/2016

1 Công ty TNHH 

Hoàng Ngân

CỔ đông lớn của 

Công ty  cổ phần 

Phân lân nung 

chảy V ăn Đ iển; 

N gười có liên 

quan của Ô ng 

N guyễn N gọc 

Thạch-thành 

viên H Đ Q T 

Công ty cổ phần 

Phân lân nung 

chảy V ăn Đ iển

Số

2700271351

ngày

26/6/2014

tại

N inh  B ình

SỐ 02, Vũ 

D uy Thanh, 

phường 

B ích Đào, 

thành phố 

N inh Bình, 

tỉnh N inh 

Bình

Trong

năm

2016

N ghị quyết số

22/N Q -H Đ Q T

ngày

02/02/2016 của 

Hội đồng quản 

trị

1- M ua bán 

quặng sécpentin

2- D ịch vụ vận 

chuyển hàng 

hóa.

3- D ịch vụ thuê 

kho chứa hàng.

3.748.989

C P/9,95%

3- Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do 
Công ty nắm quyền kiểm soát: Không.

4- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian 03 
năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo): Được nêu tại mục V.2 của Báo cáo.

4.2- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quàn trị, thành 
viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều 
hành: Không.

4.3- Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: không.

VI- Giao dịch cổ phiếu của người người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2016:
Theo Phụ lục kèm theo Báo cáo.

2- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



T

Hồ sơ kèm theo bản cáo ■

!? C„Nf Ì  , v f ^ uyf t.định cúa Đại hội đè"8 cồ đdng và Hội đèn« 1'ứn  tri cỏn» ty cồ phần Phân lân
nung c ày Văn Điển trong năm 2016 được nêu tại các Mục I, II cúă Báo cáo (bán sao).

Nơi gửi:

- N hư kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm  soát;
- N gười được U Q C B TT '
- Lưu Thư ký, văn thư.

- \  VAN DIẼN1

Dương


