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Định hướng phát triển  

Siêu Thanh phấn đấu trở thành một tập đoàn đa ngành, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, lấy 
lĩnh vực phân phối & dịch vụ làm nòng cốt, tập trung là nhà phân phối những mặt hàng chiến 
lược của các tập đoàn tên tuổi trên thế giới  

 

  

 

Bên cạnh đó, Siêu Thanh không ngừng đa dạng hoá các dòng sản phẩm máy văn phòng, 
cung cấp dịch vụ hơn cả sự mong đợi, là nhà tiên phong trong việc triển khai những sản 
phẩm đa năng kỹ thuật số thế hệ mới nhất, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp 
sử dụng thiết bị văn phòng đạt hiệu quả tối ưu & tiết kiệm nhất.  
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Thương hiệu RICOH 
Ricoh là một thương hiệu của Nhật Bản chuyên sản xuất các loại thiết bị văn phòng tự động đã 
có mặt từ năm 1936 do ông Kyyoshi Ichimura sáng lập với tên gọi ban đầu là Riken Kankoshi. 
Năm 1963 công ty đổi tên thành Ricoh Company Ltd. 

Từ một công ty đơn lẻ, ngày nay Ricoh đã trở thành một công ty luôn nằm trong TOP 500 công 
ty đa quốc gia lớn nhất thế giới có tài sản 22,247 tỷ USD, được tổ chức với hệ thống gồm trụ sở 
chính tại Nhật Bản, 22 chi nhánh, 322 công ty thành viên, đặt tại 150 quốc gia trên thế giới với 
tổng nhân sự lên đến 83,456 người. Hiện nay Ricoh đang sở hữu các thương hiệu thành viên là: 
Savin, Infotec, Nashuatec, Rex-Rotary, Gestetner, Lanier, và mới nhất là IBM (máy in) – tháng 
1/2007. 

 

Các sản phẩm do tập đoàn Ricoh sản xuất & phân phối gồm Photocopy, Fax, Printer, 
Scanner, máy ảnh, thiết bị lưu trữ, linh kiện bán dẫn & giải pháp phần mềm… Trong đó dòng 
máy photocopy kỹ thuật số đa chức năng Aficio là dòng sản phẩm chủ lực đã mang lại danh 
tiếng & uy tín nhất nhờ Ricoh vẫn duy trì cho đến nay những tiêu chí hàng đầu của sản phẩm 

là độ bền cao, chi phí sử dụng thấp & an toàn môi trường.  
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Lịch sử hoạt động của Công ty 

1980 … 

Các sản phẩm thiết bị văn phòng Ricoh đã xuất hiện tại Việt Nam từ những năm cuối thập niên 80, 
qua thời gian, những sản phẩm này đã dần khẳng định sự phù hợp thị trường nhờ ưu thế về chất lượng 
& chi phí sử dụng, thể hiện qua việc các cửa hàng photocopy sử dụng đến hơn 90% máy photocopy 
hiệu Ricoh phục vụ kinh doanh. 

 

 
1994 … 

Không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh tiềm năng này,  ngày 15 tháng 6 năm 1994, Công ty TNHH TM & DV 
Siêu Thanh được thành lập (tiền thân của Công ty cổ phần Siêu Thanh) với vốn đầu tư lúc đó là 300 triệu 

đồng cùng đội ngũ nhân sự 20 người. 

 

1996 … 

Nhận thấy tiềm năng phát triển to lớn của thị trường máy 
văn phòng, Công ty Siêu Thanh đã khai trường phòng trưng 

bày sản phẩm tại Tp.HCM ngày 16 tháng 9 năm 1996 và trở 
thành nhà phân phối chính thức sản phẩm Ricoh tại Việt 
Nam. Đây là bước khởi đầu thiết lập mạng lưới phân phối 
sản phẩm Ricoh & dịch vụ hậu mãi khắp các tỉnh thành. 

 

 

2001 … 

Cùng với sự phát triển kinh tế, Công ty Siêu Thanh càng lớn mạnh & trưởng thành 
vượt bậc, điều này đòi hỏi công ty phải hướng đến chuẩn hoá tính chuyên nghiệp 
trong hoạt động cung cấp sản phẩm & dịch vụ. Sau một thời gian triển khai quản lý 
theo qui trình, Công ty Siêu Thanh đã được tổ chức BVQI xét cấp chứng chỉ ISO 
9002 ngày 19 tháng 3 năm 2001 và vinh dự trở thành nhà cung cấp thiết bị văn phòng 
đầu tiên đạt được chứng chỉ uy tín này. 

Tiếp đó, ngày 8 tháng 3 năm 2004, Siêu Thanh đã đạt được chứng chỉ ISO 9001 
phiên bản 2000 như là một bằng chứng cho sự quyết tâm đưa tổ chức & hành động 

của doanh nghiệp hướng đến mục tiêu chất lượng. 
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2002 … 

Ngày 18 tháng 3 năm 2002, Công ty TNHH TM & DV Siêu Thanh chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Siêu 
Thanh.  

2006 ... 

Ngày 14/01/2006, Siêu Thanh tham gia thành lập Công ty TNHH 
ô tô Kim Thanh. 

Công ty TNHH ô tô Kim Thanh chính thức đi vào hoạt động ngày 

15/09/2006 với vai trò là nhà phân phối chính thức thương hiệu ô 

tô lừng danh thế giới – Honda, tọa lạc tại một trung tâm thương mại và dịch vụ thuộc loại lớn 
nhất Tp. HCM với tổng diện tích  trên 3.250m2 bao gồm phòng trưng bày rộng hơn 250 m2, phần còn lại là khu nhà 
xưởng, văn phòng, kho xe rộng rãi tiện nghi. 

2007….. 

Ngày 10 tháng 12 năm 2007, Công ty cổ phần Siêu Thanh được cấp phép niêm yết 8.200.000 
cổ phiếu trên sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM và chính thức trở thành công ty đại chúng 
với mã chứng khoán ST8. 

 

2008 ....                                        

Nhận thấy tiềm năng thị trường của dòng máy đa chức năng tầm trung có tín hiệu phát triển 
tại thị tường khu vực. Ngày 06 tháng 6 năm 2008, Công ty cổ phần ô tô Kim Thanh (công ty 
con của Siêu Thanh) góp vốn thành lập Công ty CP thiết bị văn phòng Minh Thanh & trở 
thành nhà phân phối chính thức sản phẩm thiết bị văn phòng tự động thương hiệu Samsung. 
 

 

2009 ....                                        

Do nhu cầu phát triển & mở rộng quy mô kinh doanh, đầu năm 2009 Siêu Thanh đã dời trụ 
sở sang vị trí kinh doanh mới toạ lạc tại A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân 
Phong, Quận 7, TP.HCM.    

Dựa trên nền tảng chính sách phân bổ lợi nhuận & tái đầu tư hợp lý, trong suốt chặng đường 
phát triển, Siêu Thanh đã đạt đến số vốn đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng tính đến ngày 31 

tháng 12 năm 2009, và hoạt động với lực lượng nhân sự chính thức hơn 800 người, bao gồm 3 công ty con. 
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Kết quả doanh thu được duy trì tăng trưởng đều đặn qua từng năm trung bình phản ánh việc 

thực thi chiến lược đúng đắn của ban lãnh đạo Siêu Thanh. Để đạt được sự thành công này, 
chiến lược con người & văn hoá doanh nghiệp là một trong những yếu tố ưu tiên hàng đầu 
được công ty chú trọng đầu tư nhằm mục tiêu liên tục nâng tầm chuyên nghiệp trong công 
tác phục vụ khách hàng với phương châm “Chất lượng phục vụ  mãi là niềm tin”. 

 

Ngày nay, thương hiệu Siêu Thanh hay Ricoh được biết đến như là một thương hiệu thân quen & phổ biến. Người tiêu 
dùng biết đến thương hiệu này như là một thương hiệu thiết bị văn phòng  mang lại hiệu quả cao nhất và hệ thống dịch 
vụ có chất lượng tốt nhất. Nói đến máy photocopy là nói đến Ricoh, nói đến máy photocopy Ricoh là nói đến Siêu 
Thanh. 
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HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM & CUNG CẤP DỊCH VỤ HẬU MÃI                                          
của CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 
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CÔNG TÁC XÃ  HỘI – CỘNG ĐỒNG 

 

Trong từng dấu chân của mình dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền đất nước, ý thức quan tâm đến cộng đồng vì sự phát 
triển chung của toàn xã hội luôn gắn liền cùng hoạt động của Siêu Thanh. Trong 15 năm qua, Siêu Thanh đã tích cực 
tham gia các công tác xã hội với ngân sách hơn 19 tỷ đồng dành cho các chương trình bảo trợ khám chữa bệnh, tặng học 
bổng & nhà tình thương… 

 

Một số công tác xã hội tiêu biểu trong năm 2009 

 
 
 
 
 
 
          Trao tặng học bổng                       Tài trợ xe lăn                   Tài trợ mổ mắt   
    cho học sinh nghèo hiếu học             cho người nghèo tàn tật                             cho người mù nghèo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                                        Trao tặng nhà tình nghĩa                         Tài trợ kinh phí & trang thiết bị TT Nuôi Dưỡng 

       Người Già Tàn Tật Cô Đơn Tỉnh Bình Dương 
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Một số thành tích tiêu biểu đạt được: 
 

� Chứng nhận Thương hiệu vàng Việt Nam  2009, 
do Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu 
Việt Nam cấp. 

 

 
 

� Chứng nhận là Top 20 doanh nghiệp tiêu biểu trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009, do 
Asia Pacific Partnerships _ D & B Asia Pacific 
cấp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Chứng nhận là “Thương hiệu chứng khoán uy tín 
– 2009” và danh hiệu “TOP 100 doanh nghiệp 
niêm yết hàng đầu Việt Nam” năm 2009, do 
Awards VietNam Leading Stock Brand cấp.   
 

� Khẳng định thị phần số 1 tại thị trường Việt Nam 
của RICOH ASIA PACIFIC. 

 
 
 
 

� Huân chương lao động Hạng 3 do Chủ tịch Nước 
trao tặng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ về những 

đóng góp trong công tác xã hội. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

I. NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
 

1.1 Công tác điều hành của Công ty: 

- Ban giám đốc Công ty đã đảm bảo đề ra được mục tiêu, nhạy bén & 
năng động trong quản lý điều hành, luôn bám sát mục tiêu, tập thể Ban 
điều hành có sự thống nhất và có trách nhiệm cao với mục tiêu chung. 

- Có các quyết định kịp thời và linh hoạt về công tác quản trị điều hành, 
nhất là công tác tổ chức nhân sự ở các chi nhánh. 

-  

1.2 Các thành tích đã đạt được trong năm 2009: 

- Năm 2009, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu hồi phục, cộng với chính sách kích cầu của chính phủ, đã làm gia 
tăng nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ của công ty. Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về lợi 
doanh thu & lợi nhuận đã đề ra trong năm 2009. 

- Đã rút toàn bộ phần vốn góp vào Công ty cổ phần phở nghêu Hương Thanh là 1.393.600.000 đồng. 

- Đã tiến hành góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần ô tô Cường Thanh với tỷ lệ 52%, tương ứng số vốn góp là 
13.936.000.000 đồng. Việc góp vốn được thực hiện vào tháng 05 năm 2009. 

- Đã tiến hành việc xây dựng nhà xưởng cho thuê tại 161F Dạ Nam, phường 3, quận 8, TP.HCM. Công trình xây 
dựng đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 04 năm 2010, với tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng. 

- Đã tiến hành chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2009.  

- Vốn điều lệ đã được tăng lên 104 tỷ đồng. 

- Đã tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm: thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa 
cháy. 

- Được các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể phong tặng nhiều danh hiệu, bằng khen: Thương hiệu vàng, Doanh 
nhân thành đạt, Huân chương lao động của Thủ tướng, v.v. 

II. TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

1. Định hướng phát triển: 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

o Duy trì mức tăng trưởng bình quân năm khoảng 15% - 20%. 

o Tiếp tục xây dựng thương hiệu. 

o Duy trì và tiếp tục phát huy lợi thế và  năng lực cạnh tranh trước các đối thủ trong ngành. 

o Củng cố, tăng cường chất lượng đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, kiện toàn bộ máy tổ chức & nhân 

sự chi nhánh. 

2. Mục tiêu chiến lược: 

- Siêu Thanh phấn đấu trở thành một tập đoàn đa ngành, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, lấy lĩnh vực phân phối 
và dịch vụ làm nòng cốt, tập trung là nhà phân phối những mặt hàng chiến lược của các tập đoàn tên tuổi trên 
thế giới. 
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ( HỢP NHẤT) 

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN HÔÏP NHAÁT Ñôn vò tính: ñoàng

STT CHÆ TIEÂU SOÁ ÑAÀU NAÊM SOÁ CUOÁI NAÊM

I TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 149.201.847.113  179.349.473.219     

1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 24.748.595.412   52.100.994.407      

2. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 6.600.000.000     2.900.000.000        

3. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 48.429.614.371   61.396.211.114      

4. Haøng toàn kho 65.680.901.060   58.238.783.059      

5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 3.742.736.270     4.713.484.639        

II TAØI SAÛN DAØI HAÏN 114.874.548.810  145.944.860.209     

1. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 11.116.448.000   9.649.594.000        

2. Taøi saûn coá ñònh 86.952.490.809   120.182.367.637    

  - Taøi saûn coá ñònh höõu hình 22.215.828.006   24.389.907.892      

  - Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính

  - Taøi saûn coá ñònh voâ hình 64.276.980.985   63.345.180.119      

  - Chi phí xaây döïng cô baûn dôõ dang 459.681.818        32.447.279.626      

3. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 6.528.300.000     8.080.800.000        

4. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 6.601.699.101     5.527.500.000        

4. Taøi saûn daøi haïn khaùc 3.675.610.900     2.504.598.572        

III TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 264.076.395.923  325.294.333.428     

IV NÔÏ PHAÛI TRAÛ 85.729.945.845    69.888.505.612       

1. Nôï ngaén haïn 85.616.400.885   69.888.505.612      

2. Nôï daøi haïn 113.544.960        -                          

V VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 153.217.993.712  214.779.512.279     

1. Voán chuû sôû höõu 147.752.729.913 209.670.622.636    

  - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 90.182.670.000   104.063.570.000    

  - Thaëng dö voán coå phaàn 2.572.620.000     2.572.620.000        

  - Coå phieáu quyõ (2.206.190.840)    (2.206.190.840)       

  - Caùc quyõ 11.224.001.674   14.178.112.254      

        + Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 3.880.961.542     3.880.961.542        

        + Quyõ döï phoøng taøi chính 7.343.040.132     10.297.150.712      

  - Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 45.979.629.079   91.062.511.222      

2. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 5.465.263.799     5.108.889.643        

  - Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 5.465.263.799     5.108.889.643        

VI LÔÏI ÍCH CUÛA COÅ ÑOÂNG THIEÅU SOÁ 25.128.456.366    40.626.315.537       

VII TOÅNG COÄNG NGUOÁN VOÁN 264.076.395.923  325.294.333.428      
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II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: 

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH HÔÏP NHAÁT Ñôn vò tính: ñoàng

STT CHÆ TIEÂU NAÊM TRÖÔÙC NAÊM NAY

1 Doanh thu baùn haøng vaø dòch vuï 824.411.574.268 823.990.748.779 

2 Caùc khoaûn giaûm tröø 17.630.076.123   14.483.461.039   

3 Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø dòch vuï 806.781.498.145 809.507.287.740 

4 Giaù voán haøng baùn 637.855.087.510 623.746.482.860 

5 Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø dòch vuï 168.926.410.635 185.760.804.880 

6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 3.974.595.146     5.049.403.232     

7 Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 5.860.907.111     4.188.562.490     

8 Chi phí baùn haøng 51.812.700.634   56.667.098.540   

9 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 38.237.797.226   42.533.406.189   

10 Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh 76.989.600.810   87.421.140.893   

11 Thu nhaäp khaùc 3.521.773.168     5.438.172.395     

12 Chi phí khaùc 3.596.258.914     1.475.828.434     

13 Lôïi nhuaän khaùc (74.485.746)         3.962.343.961     

14 Phaàn lôïi nhuaän trong coâng ty lieân keát

15 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 76.915.115.064   91.383.484.854   

16 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp 22.873.555.306   21.161.432.387   

17 Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 54.041.559.758   70.222.052.467   

18 Laõi cô baûn treân moãi coå phieáu 5.135                    6.864                    

CAÙC CHÆ TIEÂU TAØI CHÍNH CÔ BAÛN
STT CHÆ TIEÂU ÑVT NAÊM TRÖÔÙC NAÊM NAY

1 Cô caáu taøi saûn

   - Taøi saûn ngaén haïn/Toång taøi saûn % 56,50 55,13

   - Taøi saûn daøi haïn/Toång taøi saûn % 43,50 44,87

2 Cô caáu nguoàn voán
   - Nôï phaûi traû/Toång nguoàn voán % 32,46 21,48

   - Voán chuû sôû höõuû/Toång nguoàn voán % 67,54 78,52

3 Khaû naêng thanh toaùn

   - Khaû naêng thanh toaùn nhanh Laàn 0,98 1,73

   - Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh Laàn 1,74 2,57

4 Tyû suaát lôïi nhuaän (TSLN)
   - TSLN tröôùc thueá / Toång taøi saûn % 29,13 28,09

   - TSLN sau thueá / Doanh thu thuaàn % 6,70 8,67

   - TSLN sau thueá / Voán chuû sôû höõu % 36,58 33,49

 

Tình hình kinh doanh trong năm 2009 của Công ty rất khả quan. Các chỉ tiêu tài chính xác định hiệu quả kinh 
doanh đều phản ánh điều này. Kết quả kinh doanh năm 2009 đã vượt chỉ tiêu về doanh thu & lợi nhuận mà Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã thông qua. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Các báo cáo tài chính 2009 đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán được 

đính kèm với bản Báo cáo thường niên 2009. 
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BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

1. Kiểm toán độc lập 

* Đơn vị kiểm toán độc lập  

Tên Công ty  : Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC)  

Địa chỉ  : 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. HCM 

Điện thọai  : 08 3930 5163   Fax : 08 3930 4281 

Website : www.aisc.com.vn 

* Ý kiến kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính tổng hợp: 

Theo báo cáo kiểm toán số 0709297/AISC-DN6 ngày 24/03/2010 của Công ty TNHH Kiểm 

toán và Dịch vụ tin học: “...xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính đã 
phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần Siêu Thanh tại 
ngày 31/12/2009...” 

   

* Ý kiến kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính hợp nhất: 

Theo báo cáo kiểm toán số 0709297/AISC-DN6/HN ngày 25/03/2010 của Công ty TNHH 

Kiểm toán và Dịch vụ tin học: “...xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính 

hợp nhất đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn tại 
ngày 31/12/2009...” 

2. Kiểm toán nội bộ:  

* Ý kiến kiểm toán nội bộ:   

Ban kiểm soát đánh giá tình hình họat động của Công ty CP Siêu Thanh như sau:  Công ty đã 
thực hiện công việc kế toán theo qui định của nhà nước Việt Nam về chế độ kế toán, chuẩn 
mực kế toán Việt Nam; phù hợp với những chuẩn mực kế toán quốc tế và những thông lệ kế 
toán được nhà nước Việt Nam thừa nhận. 
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CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 
Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, Công ty có các công ty con như sau: 

 

Tên Địa chỉ Ngày thành lập Ngành nghề 
kinh doanh 

Vốn điều lệ % sở 
hữu 

Công ty cổ phần Ô tô 
Kim Thanh 

Số 6, đường 3 tháng 2, 
phường 15, quận 11, 

Tp.HCM 

13/01/2006 Thương mại, 
dịch vụ 

51.800.000.000 đ 55,06% 

Công ty cổ phần thiết 
bị văn phòng Minh 
Thanh 

123A-123Bis Lê Thị 
Riêng, P. Bến Thành, 

quận 1, Tp.HCM 

08/01/2008 Thương mại, 
dịch vụ 

16.000.000.000 đ 30,28% 

Công ty cổ phần Ô tô 
Cường Thanh 

161F Dạ Nam, phường 
3, quận 8, Tp.HCM 

24/10/2007 Thương mại, 
dịch vụ 

26.800.000.000 đ 52,00% 

 

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính các công ty con 

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH 

Chỉ tiêu 2009 (đồng) 

Doanh thu 450.247.538.748 

Lợi nhuận trước thuế 20.923.354.063 

Lợi nhuận sau thuế 17.151.383.283 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.311 

Tổng tài sản 77.573.599.979 
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CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CƯỜNG THANH 

Chỉ tiêu 2009 (Đvt: đồng) 

Doanh thu 59.785.272.177 

Lợi nhuận trước thuế 2.454.159.409 

Lợi nhuận sau thuế 2.263.067.085 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.344 

Tổng tài sản 27.861.727.475 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG MINH THANH 

Chỉ tiêu 2009 (Đvt: đồng) 

Doanh thu 7.880.979.122 

Lợi nhuận trước thuế (1.919.005.802) 

Lợi nhuận sau thuế (1.919.005.802) 

Lãi/lỗ cơ bản trên cổ phiếu (1.352) 

Tổng tài sản 10.199.808.488 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
I. TỔ CHỨC: 

Họ Tên Chức vụ 

Ông Yung Cam Meng Chủ tịch HĐQT 

Ông David Cam Hao Ong Phó Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc 

Bà Phạm Thị Mai Duyên Phó Chủ tịch HĐQT 

Ông Nguyễn Đình Nhu Thành viên HĐQT 

Ông Lâm Quốc Kim Thành viên HĐQT 

Ông Trần Thanh Trúc Sơn Trưởng Ban Kiểm soát 

Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy Thành viên Ban Kiểm soát 

Bà Lê Ái Tú Thành viên Ban Kiểm soát 

Bà Đinh Thị Hồng Vân Thành viên Ban Kiểm soát 

Ông Đỗ Quốc Lâm Giám đốc 

Ông Đào Việt Linh Phó Giám đốc Kinh doanh 

Ông Phạm Khắc Tiến Phó Giám đốc Kỹ thuật 

Ông Nguyễn Đông Phương Kế toán trưởng 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

a) Chủ tịch HĐQT – Ông Yung Cam Meng: 

1. Họ và tên: YUNG CAM MENG 

2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: 13/06/1955 

4. Nơi sinh:  VietNam 

5. Quốc tịch: HongKong – Trung Quoc 

6. Dân tộc: Hoa 

7. Quê quán: Trung Quốc 

8. Địa chỉ thường trú: 1105 Chu Wu House, Ko Chun Court, 23 Ko Chia, HongKong 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 39 20 20 20 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:   

12. Quá trình công tác:  

+ Từ 1996 cho đến nay 

 

Cổ đông sáng lập, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và là người đại 
diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Siêu Thanh 

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị – người đại diện theo pháp luật 
Công ty 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan 
đang nắm giữ: 

- David Cam Hao Ong (em ruột): sở hữu 2.582.672 cổ 
phiếu 

- Phạm Thị Mai Duyên (vợ): sở hữu 2.234.994 cổ phiếu 

17 Số cổ phần đang nắm giữ 2.479.507 cổ phiếu 
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b) Phó Chủ tịch HĐQT – Ông David Cam Hao Ong: 

1. Họ và tên: DAVID CAM HAO ONG 

2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: 24/06/1957 

4. Nơi sinh:  VietNam 

5. Quốc tịch: Úc. 

6. Dân tộc: Hoa 

7. Quê quán: Trung Quốc 

8. Địa chỉ thường trú: 45 Bombay St., Lidcombe NSW 2141 Australia 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 39 20 20 20 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:   

12. Quá trình công tác:  

+ Từ tháng 4/1999 đến tháng 01/2007 

+  Từ tháng 01/2007 cho đến nay 

 

Cổ đông sáng lập, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 
Công ty cổ phần Siêu Thanh. 

Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Siêu Thanh 

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  kiêm  

Tổng Giám Đốc Công Ty 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan đang 
nắm giữ: 

Yung Cam Meng (anh ruột) sở hữu 2.479.507 cổ phiếu 

17 Số cổ phần đang nắm giữ 2.582.672 cổ phiếu 
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c) Thành viên HĐQT – Bà Phạm Thị Mai Duyên :  

1. Họ và tên: PHAÏM THÒ MAI DUYEÂN 

2. Giới tính:  Nöõ 

3. Ngày tháng năm sinh: 27/12/1972 

4. Nơi sinh:  Saøi goøn 

5. Quốc tịch: Vieät Nam 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Quê quán: Sagi Go gn 

8. Địa chỉ thường trú: 180 Hoà Vaên Hueâ, phöôøng 9, quaän Phuù Nhuaän  - 
Tp.HCM 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 39 20 20 20 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:   

12. Quá trình công tác:  

+ Từ: 2000 – nay 

 

Coâng taùc taïi  Coâng ty coå phaàn Sieâu Thanh 

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn Trò Coâng ty coå phaàn Sieâu 
Thanhh 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan đang 
nắm giữ: 

Yung Cam Meng (choàngï) - soá coå phieáu naém giöõ  
2.479.507 coå phieáu 

17 Số cổ phần đang nắm giữ 2.234.994 cổ phiếu 
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d) Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Đình Nhu:  

1. Họ và tên: NGUYEÃN ÑÌNH NHU 

2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: 05/01/1967 

4. Nơi sinh:  Saøi goøn 

5. Quốc tịch: Vieät Nam 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Quê quán: Haûi Döông 

8. Địa chỉ thường trú: 308 Laàu 3 – khu B, chung cö Leâ Hoàng Phong, phöôøng 
2, quaän 5 – Tp.HCM 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 38 662 222 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:  Cöû nhaân kinh teá – ngaønh Kinh teá Coâng Nghieäp 

12. Quá trình công tác:  

 + Từ :1989 – 1991: 

+ Töø 1991 – 1996: 

+ Töø 1997- 2006: 

 

Troïng taøi Kinh teá  

Coâng ty Taân Vieät Chu 

Coâng ty coå phaàn Sieâu Thanh 

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn Trò – Toång Giaùm ñoác CTy 
TNHH OÂ toâ Kim Thanh 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan đang 
nắm giữ: 

Vöông Thò Xuaân Dung (vôï) - soá coå phieáu naém giöõ 
564.102 coå phieáu 

17 Số cổ phần đang nắm giữ 206.633 cổ phiếu 
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e) Thành viên HĐQT – Ông Lâm Quốc Kim 

1. Họ và tên: LAÂM QUOÁC KIM 

2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: 23/06/1976 

4. Nơi sinh:  VietNam 

5. Quốc tịch: Vietnam 

6. Dân tộc: Hoa 

7. Quê quán: Trung Quoác 

8. Địa chỉ thường trú: 54/7 Kyù con, phöôøng Nguyeãn Thaùi Bình, quaän I 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 39 20 20 20 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:  Kyõ thuaät vieân 

12. Quá trình công tác:  

+ Từ 1996 cho đến nay 

 

Coâng taùc taïi Coâng ty Coå phaàn Sieâu Thanh 

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan đang 
nắm giữ: 

 

17 Số cổ phần đang nắm giữ 5.674 cổ phiếu 
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DANH  S ÁCH T H ÀNH  VI ÊN BAN KIỂM  SO ÁT :  

a) Trưởng Ban Kiểm soát – Bà Nguyễn Kim Hồng Thảo: 

1. Họ và tên: TRẦN THANH TRÚC SƠN 

2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: 04/06/1967 

4. Nơi sinh:  TP.HCM 

5. Quốc tịch: Vieät Nam 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Quê quán: TP.HCM 

8. Địa chỉ thường trú: 276 Le Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 3866 2222 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:  Cao Đẳng Sư Phạm 

12. Quá trình công tác:  

+ Töø 1989 ñeán 1991: 

+ Töø 1991 ñeán 1996:  

+ Töø 1997 ñeán 2005: 

+ Töø 2006 ñeán nay:  

 

Giaùo vieân Tröôøng Tröôøng Sôn, Quaän Goø Vaáp 

Giaùo vieân Tröôøng Chi Laêng, Quaän Goø Vaáp 

Coâng taùc taïi Coâng ty CP Sieâu Thanh 

Coâng ty coå phaàn OÂ toâ Kim Thanh  

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Tröôûng Ban kieåm soaùt  

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan đang 
nắm giữ: 

Khoâng 

17 Số cổ phần đang nắm giữ 984 cổ phiếu 
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b) Thành viên Ban Kiểm soát – Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy:  

1. Họ và tên: NGUYEÃN HOÀ THANH HUY 

2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: 27/04/1973 

4. Nơi sinh:  Saøi goøn 

5. Quốc tịch: Vieät Nam 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Quê quán: Tieàn Giang 

8. Địa chỉ thường trú: 177/5 Caùch maïng thaùng 8 – phöôøng 5 – quaän 3 –
Tp.HCM 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 9 20 20 20 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:  Cöû nhaân kinh teá ngaønh taøi chính keá toaùn caùc doanh 
nghieäp 

12. Quá trình công tác:  

+ Từ 1997-2001:  

  

+ Từ 2001 đến nay: 

 

Kế toán trưởng Công ty TNHH Tân Minh Quang 

Phó phòng Kế toán Công ty Siêu Thanh 

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Phoù phoøng Keá toaùn Coâng ty 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan đang 
nắm giữ: 

Khoâng 

17 Số cổ phần đang nắm giữ 8.608 cổ phiếu 
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c) Thành viên Ban Kiểm soát – Bà Lê Ái Tú:  

1. Họ và tên: LEÂ AÙI TUÙ 

2. Giới tính:  Nöõ 

3. Ngày tháng năm sinh: 29/01/1939 

4. Nơi sinh:  Saøi goøn 

5. Quốc tịch: Vieät Nam 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Quê quán: Quaõng Ngaõi 

8. Địa chỉ thường trú: 293C Traàn Phuù – phöôøng Caùi Kheá – Tp. Câgn Tho 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 39 20 20 20 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:  Toát nghieäp Ñaïi hoïc Luaät 

12. Quá trình công tác:  

+ Töø 1975 ñeán 1976:  

+ Töø 1976 ñeán 1998:  

+ Töø 1999 ñeán nay:  

 

Coâng taùc taïi Thaønh Ñoaøn Tp. Caàn Thô 

Toøa aùn nhaân daân Caàn Thô 

Coâng ty coå phaàn Sieâu Thanh  

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Thaønh vieân Ban kieåm soaùt 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan đang 
nắm giữ: 

Khoâng coù 

17 Số lượng cổ phần đang nắm giữ 103.304 cổ phiếu 
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d) Thành viên Ban Kiểm soát – Bà Đinh Thị Hồng Vân:  

1. Họ và tên: ĐINH THỊ HỒNG VÂN 

2. Giới tính:  Nữ 

3. Ngày tháng năm sinh: 20/09/1975 

4. Nơi sinh:  Tỉnh Ninh Thuận 

5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Quê quán: Tỉnh Ninh Thuận 

8. Địa chỉ thường trú: 480/68 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.10, TP.HCM 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 3866 2222 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:  Đại Học 

12. Quá trình công tác:  

+ Từ năm 2001- tháng 5/2006 

+ Từ tháng 6/2006 – nay 

 

Kế Toán Trưởng CTy TNHH TMDV Huy Phát 

Kế Toán Trưởng CTy TNHH Ô Tô Kim Thanh 

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Kế Toán Trưởng CTy TNHH Ô Tô Kim Thanh 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan đang 
nắm giữ: 

Không có 

17 Số cổ phần đang nắm giữ 495 phiếu 
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DANH  S ÁCH T H ÀNH VI Ê N BA N GIÁM  ĐỐC: 

a) Tổng Giám đốc – Ông David Cam Hao Ong:  

 Xem lý lịch phần b, Hội đồng quản trị 

b) Giám đốc – Ông Đỗ Quốc Lâm: 

1. Họ và tên: ÑOÃ QUOÁC LAÂM 

2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: 26/06/1964 

4. Nơi sinh:  Quy Nhôn 

5. Quốc tịch: Vieät Nam 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Quê quán: Haûi Phoøng 

8. Địa chỉ thường trú: 38/16A Traàn Khaéc Chaân – phöôøng Taân Ñònh – quaän I 
– Tp.HCM 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 39 20 20 20 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:  Cöû nhaân kinh teá – ngaønh Quaûn trò kinh doanh 

12. Quá trình công tác:  

+ Từ T6/1994-1999:  

+ Từ 2000-2004: 

+ Từ 2004 đến nay: 

 

Nhân viên kinh doanh Công ty Siêu Thanh 

Trưởng phòng kinh doanh của Siêu Thanh 

Phó Giám đốc kinh doanh-Giám đốc điều hành Công ty 
Siêu Thanh 

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty coå phaàn Sieâu Thanh 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan đang 
nắm giữ: 

Không 

17 Số cổ phần đang nắm giữ 22.009 cổ phiếu 
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c) Phó Giám đốc kỹ thuật – Ông Phạm Khắc Tiến: 

1. Họ và tên: PHAÏM KHAÉC TIEÁN 

2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: 12/08/1965 

4. Nơi sinh:  Saøi Goøn 

5. Quốc tịch: Vieät Nam 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Quê quán: Ninh Bình 

8. Địa chỉ thường trú: 312/10B Hoaøng Vaên Thuï – phöôøng 9 – Quaän Phuù 
Nhuaän – Tp. Hoà Chí Minh 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 39 20 20 20 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:  Kyõ sö ñieän töû 

12. Quá trình công tác:  

+ Từ 1986-1996:  

 

+ 1996-1997: 

+ 1998-2005: 

+ 2005 đến nay: 

 

Giáo viên TT KT-Hướng nghiệp Q. Bình Thạnh 

Tổ trưởng kỹ thuật của Siêu Thanh 

Trưởng phòng kỹ thuật của Siêu Thanh 

Phó Giám đốc của Siêu Thanh 

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Phoù Giaùm ñoác Coâng ty 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan đang 
nắm giữ: 

Phan Hoaøng Nhaát Linh (Vôï): sôû höõu 564.102 coå phieáu 

17 Số cổ phần đang nắm giữ 25.635 cổ phiếu 
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d) Phó Giám đốc kinh doanh – Ông Đào Việt Linh: 

1. Họ và tên: ÑAØO VIEÄT LINH 

2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: 22/03/1971 

4. Nơi sinh:  Haø Noäi 

5. Quốc tịch: Vieät Nam 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Quê quán: TP.HCM 

8. Địa chỉ thường trú: 23 ñöôøng soá 3, Cö xaù Löõ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 39 20 20 20 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:  Cöû nhaân kinh teá 

12. Quá trình công tác:  

+ Từ 1996-1998:  

+ 1999-2000: 

+ 2001: 

+ 2002- Nay 

 

Công ty CMT 

Công ty TNHH Siêu Thanh 

Công ty TNHH Tân Đại Hải 

Công ty Cổ Phần Siêu Thanh 

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Phoù Giaùm Ñoác Coâng Ty 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan đang 
nắm giữ: 

Không 

17 Số cổ phiếu đang nắm giữ 12.459 cổ phiếu 
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e) Kế toán trưởng – Ông Nguyễn Đông Phương: 

1. Họ và tên: NGUYEÃN ÑOÂNG PHÖÔNG 

2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày tháng năm sinh: 23/05/1974 

4. Nơi sinh:  Taây Ninh 

5. Quốc tịch: Vieät Nam 

6. Dân tộc: Kinh 

7. Quê quán: Taây Ninh 

8. Địa chỉ thường trú: 221/11B Traàn Huy Lieäu, phöôøng 8, quaän Phuù Nhuaän- 
Tp.HCM 

9. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 39 20 20 20 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:  Cöû nhaân kinh teá ngaønh keá toaùn taøi chính 

12. Quá trình công tác:  

+ Từ 1995-2000:  

+ 2000-2006: 

+ 2006 đến nay: 

 

Công ty Fujitsu 

Công ty TNHH Dunlopillo (Việt Nam) 

Công ty CP Siêu Thanh 

13. Chức vụ công tác hiện nay:  Keá toaùn tröôûng Coâng ty 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

16. Cổ phần những người có liên quan đang 
nắm giữ: 

Ñaøo Hoàng Ngoïc (vôï) sôû höõu 488.400 coå phieáu. 

17 Số cổ phiếu đang nắm giữ 11.493 cổ phiếu 

• Ghi chú: Số lượng cổ phiếu được thống kê theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán – CN Tp.HCM gửi tại ngày 13 & 17 tháng 11 năm 

2009. 
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II. NHÂN SỰ: 

a. Số lượng cán bộ nhân viên  

Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2009 là: 426 người.  

trong đó có  317 nam.  

và  109 nữ.  

Thu nhập bình quân mỗi nhân viên  7.644.071 đồng/người/tháng.  

 

b. Chính sách nhân sự 

Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc 5  ngày/tuần, 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉ trưa 1h.  

Nghỉ phép, lễ, tết: Nhân viên được nghỉ lễ và tết theo quy định của Bộ luật lao động và được hưởng nguyên 

lương.  

Điều kiện làm việc: Công ty cấp đồng phục cho CBCNV, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, trang bị đầy đủ các 

thiết bị an toàn lao động.  

Chế độ lương: Công ty thực hiện thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của Công ty. Công ty thực hiện 

chế độ nâng lương cho CBCNV hàng hai năm và có sự quan tâm thường xuyên đến thu nhập, đời sống 

CBCNV. 

Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho tất cả CBCNV. 

CBNV chủ chốt được công ty cho khám sức khỏe hàng năm. 

Chính sách tạo nguồn nhân lực: 

Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân sự có năng lực vào làm việc tại Công ty, đáp 

ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh.  

Đào tạo: Công ty luôn luôn coi trọng con người là tài sản qúy giá của doanh nghiệp và để phát huy hiệu quả 

nguồn vốn quý này, Công ty kết hợp chặt chẽ đến vấn đề đào tạo, phát triển nhân viên, luôn tạo điều kiện cho 

nhân viên tham gia các khoá huấn luyện nội bộ và  bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

Công ty CP Siêu Thanh cam kết các chính sách đối với người lao động trong Công ty là nhất quán và luôn 

hướng tới người lao động để tạo một  nguồn nhân lực được phát triển toàn diện, chuyên nghiệp và gắn bó 

lâu dài vì mục tiêu chung của Công ty. 

 

 

 

 



  

   Công ty Cổ Phần Siêu Thanh                                         Chất lượng phục vụ mãi là niềm tin            
           Nhà phân phối chính thức sản phẩm Ricoh 
 
 

 

Báo cáo thường niên 2009 

          Authorized Distributor 

 

32

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG SỐ CỔ PHẦN % 

Trong nước 5.371.493 51,3 

- Cá nhân 5.310.439 50.7 

- Tổ chức 61.054 0,6 

Ngoài nước 5.095.864 48.7 

- Cá nhân 5.094.957 48.7 

- Tổ chức 907 0,0 

TỔNG CỘNG 10.467.357 100,0 

* Ghi chú: Dữ liệu thống kê về cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng 

khoán – CN Tp.HCM gửi ngày 13 & 17 tháng 11 năm 2009. 

- Quan hệ với cổ đông: Siêu Thanh thông tin một cách thường xuyên đến cổ đông 
và luôn cam kết công bố thông tin kịp thời và minh bạch đến cổ đông và công chúng. Những 
thông tin quan trọng được công bố đến HOSE và được công bố trên website của công ty tại 
địa chỉ www.sieuthanhricoh.com.vn, báo chí và bản tin chứng khoán. 

 CÔNG TY CP SIÊU THANH 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 


