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NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

I. NHỮNG NGƯỜI CHNU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1.  Tổ chức thực hiện bán cổ phần 

 TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM  

 Ông Phạm Thành Vinh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

 (Theo Giấy Ủy quyền số 88/UQ-DVN ngày 20/10/2014) 

 Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là 

chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 

những thông tin và số liệu này. 

2.  Tổ chức tư vấn 

 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH (PSI) 

 Ông Trần Hùng Dũng Chức vụ:  Phó giám đốc Công ty  

                          Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM 

 (Theo Giấy Ủy quyền số 10/UQ-CKDK ngày 20 tháng 04 năm 2015) 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc bán cổ 

phần do Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn 

với Tổng Công ty Dầu Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa 

chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cNn 

trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL cung 

cấp. 
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II.  CÁC KHÁI NIỆM 

PV OIL Tổng Công ty Dầu Việt Nam 

PV OIL Lube Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL 

PSI  Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 

Công ty CP  Công ty Cổ phần 

CNĐKKD  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 

HĐTV Hội đồng thành viên 

TGĐ  Tổng giám đốc 

CB-CNV  Cán bộ công nhân viên 

BCTC  Báo cáo tài chính 

DTT  Doanh thu thuần 

Thuế GTGT Thuế Giá trị gia tăng 

TSCĐ  Tài sản cố định 

ROA  Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân 

ROS  Lợi nhuận biên (Tỷ suất sinh lời trên doanh thu) 

ROE  Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân 
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III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN 

1.   Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển  

 Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu 

khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 

06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng 

công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phNm dầu 

(PDC).  

 Trong quá trình hình thành và phát triển, PV OIL đã thật sự phát triển cả về chiều 

rộng lẫn chiều sâu, về quy mô và phạm vi hoạt động đã trải đều trên toàn lãnh thổ Việt 

Nam và phát triển cả ra nước ngoài. Cấu trúc bộ máy và hệ thống các Công ty con đã 

được hoàn thiện nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Về tổ chức, khi mới 

thành lập ngoài các phòng ban nghiệp vụ tại cơ quan Tổng công ty, các đơn vị gồm có 29 

chi nhánh, 03 Văn phòng đại diện tại nước ngoài, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 

13 Công ty góp vốn chi phối và 7 công ty góp vốn không chi phối. Hiện nay Tổng công ty 

có 13 ban chuyên môn tại cơ quan Tổng Công ty, 10 đơn vị trực thuộc (7 xí nghiệp, chi 

nhánh, 3 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng), 30 công ty thành viên có vốn góp chi phối 

(2 công ty ở nước ngoài) và 20 công ty liên kết. 

- Tên: Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên; 

- Địa chỉ  : Số 1-5 Lê DuNn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

- Điện thoại  : (08) 3910 6990  Fax:  (08) 3910 6980 

- Địa chỉ website : www.pvoil.com.vn 

- Vốn điều lệ  : 10.884.251.000.000 đồng 

- Ngành nghề kinh doanh chính:  

• Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khNu sản phNm Ethanol (E100) 

• Xuất nhập khNu và kinh doanh dầu thô trong và ngoài nước;  

• Xuất nhập khNu và kinh doanh sản phNm dầu ở trong và ngoài nước; 

• Phân phối và kinh doanh sản phNm dầu. 

• Xuất nhập khNu sản phNm dầu và các sản phNm có nguồn gốc từ dầu, hóa 
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chất. 

• Xây dựng các hệ thống bồn, bể chứa sản phNm dầu; 

• Cho thuê kho bãi….; 

2.  Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn 

Tổng Công ty Dầu Việt Nam hiện là công ty mẹ, đang nắm giữ 5.577.300 cổ phần 

của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL tương đương chiếm 62,67% vốn điều lệ. 

3.  Tỷ lệ sở hữu cổ phần bán/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành:  

 Tỷ lệ sở hữu cổ phần bán/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 11,67% 

4.  Tỷ lệ cổ phần bán/cổ phần đang sở hữu:  

 Tỷ lệ cổ phần bán/cổ phần đang sở hữu: 18,62% 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC 

THOÁI VỐN – CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL 

1.  Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

a. Lịch sử hình thành phát triển 

 

Công ty Cổ Phần Dầu nhờn PV OIL (PV OIL Lube) được thành lập trên cơ sở cổ 

phần hoá Công ty TNHH MTV Hóa dầu Dầu khí VIDAMO vào năm 2009 với tiền thân 

như sau:  

Năm 1991 
Thành lập xí nghiệp Dầu mỡ nhờn VIDAMO trực thuộc Tổng công ty 
Dầu mỏ Khí đốt Việt Nam 

Năm 1992 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty VIDAMO 
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Năm 1996 

Hợp nhất với công ty Lọc Hóa dầu  thành Công ty Chế biến và Kinh 
doanh Sản phNm Dầu mỏ - PV PDC (Năm 2001 chuyển đổi doanh nghiệp 
nhà nước theo luật doanh nghiệp) Sử dụng tên giao dịch là PDC ) 

Năm 2008 

Thành lập Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) trên cơ sở hợp nhất 
Công ty PDC, Petechim và PetroMekong. Công ty TNHH Một thành viên 
Hóa dầu Dầu khí VIDAMO được thành lập trên cơ sở nhận chuyển giao 2 
đơn vị sản xuất và kinh doanh Dầu mỡ nhờn của PV OIL là xí nghiệp dầu 
mỡ nhờn Vidamo Hà Nội và Xí nghiệp dầu mỡ nhờn Vidamo Bình Chiểu 

Năm 2009 
Công ty TNHH một thành viên Hóa dầu Dầu khí VIDAMO được Cổ 
phần hóa thành Công ty cổ phần Hóa dầu Dầu khí VIDAMO 

Năm 2012 
Công ty cổ phần Hóa dầu Dầu khí VIDAMO đổi tên thành Công ty cổ 
phầnDầu nhờn PV OIL (PV OIL LUBE) 

 

Với những nỗ lực và thành tựu đạt được Công ty đã được nhận Bằng khen Bộ Công 

thương năm 2013; Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2012, 2013 và là Tập 

thể lao động xuất sắc từ năm 2010 đến 2014. 
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b. Giới thiệu Công ty 

- Tên công ty   : Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL 

- Tên viết tắt   : PV OIL Lube 

- Tên tiếng Anh  : PV OIL Lube Joint Stock Company 

 

- Logo    :  

 

- Vốn điều lệ   : 89.000.000.000 (Tám mươi chín tỷ) đồng 

- Điện thoại   : (84 8) 39326232 

- Fax    : (84 8) 39326248 

- Website   : www.lube.pvoil.vn 

- Email   : pvoillube@lube.pvoil.vn 

- Trụ sở chính  : Số 193/6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, 

Tp. Hồ Chi Minh 

- Giấy phép kinh doanh : Số 0103100084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ 

Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/12/2009, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 14/11/2014. 

- Ngành nghề kinh doanh chính:  

• Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu bằng đường ống (không hoạt động tại 

TP.HCM 

• Sản xuất sản phNm dầu mỏ tinh chế (không hoạt động tại trụ sở). 

• Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phNm liên quan (trừ kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn và không hoạt động tại trụ sở) 

• Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn) 

• Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: phân tích kỹ thuật dầu mỡ nhờn 

• Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: đào tạo kỹ thuật viên dầu nhớt 

2.  Cơ cấu tổ chức Công ty  
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 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 

� Đại hội đồng cổ đông 

Gồm tất cả cổ đông của Công ty, là cơ quan có thNm quyền quyết định cao nhất của 

công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, trong đó có quyền 

bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

� Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, có 

toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện mọi vấn đề liên quan đến mục 

đích, quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thNm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông.  

Các thành viên của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ bỏ phiếu 

bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật của công ty. Hội đồng quản trị 

có quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm giám đốc hay bất kỳ Cán bộ quản lý hoặc người đại diện 

nào của công ty nếu có cơ sở để Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của 

công ty. Tuy nhiên, việc bãi nhiệm đó không được trái với các quyền theo hợp đồng của 

người bị bãi nhiệm (nếu có). 

� Ban kiểm soát 

Là những người thay mặt cho các cổ đông kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công 

ty. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp 

pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và 

Báo cáo tài chính của Công ty. 

� Ban Giám đốc 

Gồm Giám đốc, Các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty. 

Giám đốc công ty là người có quyền điều hành cao nhất trong công ty; trực tiếp 

chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động 

tác nghiệp hàng ngày của công ty và thi hành các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông, Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 
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Phó Giám đốc và Kế toán trưởng là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc 

phân công và ủy nhiệm quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực của Công ty; chịu 

trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc, Hội đồng quản trị, cổ đông và pháp luật về các phần 

việc được phân công và ủy nhiệm. 

� Phòng Tổ chức – Hành chính:  

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc quản lý, điều hành và triển khai công tác tổng 

hợp, văn thư, lưu trữ, hệ thống tích hợp chất lượng - an toàn - môi trường, thư ký, hành 

chính quản trị, thanh tra pháp chế, công nghệ thông tin, đối ngoại, quan hệ công chúng và 

truyền thông của Công ty; 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc quản lý, điều hành và triển khai công tác tổ 

chức, cán bộ, đổi mới doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng và đào tạo, lao 

động, tiền lương, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng và kỷ luật của Công ty; 

� Phòng Tài chính – Kế toán:  

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc quản lý, điều hành, triển khai thực hiện và 

kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán của Công ty. 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về việc hoạch định chiến lược tài chính và tổ 

chức triển khai thu xếp, quản lý, giám sát, điều phối, đầu tư vốn của Công ty. 

Tổ chức kiểm tra công tác kế toán trong nội bộ Công ty và các đơn vị trực thuộc. 

Nghiên cứu các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính của Nhà nước liên 

quan đến hoạt động của Công ty. 

� Phòng Kế hoạch – Đầu tư 

Hoạch định mục tiêu, xây dựng, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, 

kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty. 

Chủ trì thực hiện công tác tổng hợp, phân tích số liệu và báo cáo tổng hợp của Công 

ty, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp cải tiến. 

Xây dựng, chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư và quản lý danh mục đầu tư 

của Công ty; Tổ chức triển khai các dự án đầu tư từ khâu nghiên cứu cơ hội cho đến khi        
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hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện các thủ tục thanh quyết 

toán theo đúng quy định 

Lập và triển khai, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất đáp ứng nhu cầu kinh 

doanh của Công ty 

Lập và thực hiện kế hoạch nguyên vật liệu, vật tư cho hoạt động sản xuất dầu mỡ 

nhờn của Công ty 

Quản lý việc mua bảo hiểm hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu, vật tư phục vụ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh dầu mỡ nhờn của Công ty… 

� Phòng Kỹ thuật – An toàn:  

Phòng Kỹ thuật - An toàn có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty trong các 

lĩnh vực: 

Quản lý chất lượng nguyên liệu, vật tư đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất và 

kiểm soát, đảm bảo chất lượng sản phNm sản xuất của Công ty. 

Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo kiến thực kỹ thuật dầu 

nhờn cho khách hàng. 

Cải tiến, nâng cao chất lượng sản phNm và nghiên cứu và phát triển các sản phNm 

mới theo nhu cầu từ thị trường và xu hướng phát triển chung của kỹ thuật dầu nhờn. 

Đảm bảo công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn công ty. 

Xây dựng và duy trì các phòng hóa nghiệm của Công ty theo tiêu chuNn VILAS 

ISO/IEC 17025. 

Tham mưu cho Giám đốc công ty các vấn đề liên quan đến kỹ thuật đối với các dự 

án, công trình đầu tư nâng cấp, phát triển nhà máy, kho chứa, cửa hàng xăng dầu. 

� Phòng Kinh doanh dầu mỡ nhờn Công nghiệp: 

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong các hoạt 

động kinh doanh, triển khai nghiên cứu, tìm kiếm, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động 

kinh doanh Dầu mỡ nhờn cho các khách hàng Công nghiệp, hộ tiêu thụ trực tiếp Dầu mỡ 

nhờn trong và ngoài ngành Dầu khí  
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Cập nhật thông tin, đề xuất, kiến nghị việc phát triển thương hiệu Dầu mỡ nhờn của 

PV OIL Lube đối với các khách hàng Công nghiệp. 

Đề xuất các phương án kinh doanh thực hiện đấu thầu các mặt hàng Dầu mỡ nhờn 

Công nghiệp (bao gồm thu thập thông tin, tổng hợp và phân tích thị trường, phân khúc, 

đánh giá thị trường, trực tiếp đàm phán dự thảo các hợp đồng kinh doanh); 

Nghiên cứu xây dựng các chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng. 

� Phòng Kinh doanh Dầu mỡ nhờn Đại lý: 

Phòng Kinh doanh Đại lý có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, 

Ban Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: 

Xây dựng phát triển mở rộng thị trường dầu nhờn bán lẻ; 

Lên kế hoạch xây dựng các hệ thống đại lý/nhà phân phối Dầu mỡ nhờn bán lẻ của 

Công ty, đề xuất các phương án kinh doanh phát triển Dầu mỡ nhờn đại lý/nhà phân phối 

của Công ty. 

Thực hiện kinh doanh mở rộng thị trường cho các sản phNm Dầu mỡ nhờn cho các 

khách hàng Đại lý/nhà phân phối của Công ty trong và ngoài nước; 

Nghiên cứu, triển khai, xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình khuyến mại, 

phát triển thương hiệu thông qua các chương trình Marketing phát triển thị trường; 

Nghiên cứu xây dựng các chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng; 

� Phòng Kinh doanh Xăng dầu và Dịch vụ Tổng hợp: 

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong hoạt 

động kinh doanh, triển khai nghiên cứu, tìm kiếm, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động 

kinh doanh Xăng dầu và kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp 

Thực hiện đầu tư, kinh doanh các sản phNm xăng dầu nhằm phát triển hệ thống Đại 

lý bán lẻ xăng dầu (hệ thống Cửa hàng xăng dầu), hệ thống khách hàng Công nghiệp tiêu 

thụ trực tiếp theo mục tiêu chung của Công ty 

Dịch vụ Tổng hợp: tìm kiếm, khai thác, xây dựng các phương án, cơ hội kinh doanh 

thương mại theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty. 

� Các Nhà máy sản xuất Dầu mỡ Nhờn 
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Các Nhà máy sản xuất dầu mỡ nhờn là Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dầu 

nhờn PV OIL, được tổ chức dưới hình thức Chi nhánh hoặc Địa điểm kinh doanh trực 

thuộc Công ty hoặc Địa điểm kinh doanh thuộc Chi nhánh trực thuộc Công ty, có chức 

năng sản xuất, gia công pha chế dầu mỡ nhờn và các sản phNm theo yêu cầu của Công ty 

và khách hàng. theo các quy trình sản xuất và các quy trình có liên quan của Công ty 

Thực hiện công tác kiểm tram bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị phương tiện, tài 

sản khác liên quan đến hoạt động của Nhà máy để đảm bảo hoạt động sản xuất được duy 

trì ổn định 

Nghiên cứu và phối hợp với phòng kỹ thuật an toàn đề xuất các biện pháp và thực 

hiện kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm 

việc 

� Các Chi nhánh của Công ty 

Chi nhánh được thành lập theo quyết định của Hội đồng quản trị, là Đơn vị trực 

thuộc Công ty và có nhiệm vụ thực hiện một phần chức năng của Công ty theo ủy quyền 

của Công ty 

3.  Số lượng người lao động trong Công ty 

Tính đến thời điểm 30/6/2015 tổng số lao động của Công ty là 121 người. Cơ cấu 

lao động của Công ty phân theo phòng ban chức năng, giới tính và trình độ chuyên môn 

được thể hiện trong bảng sau: 

Stt Loại lao động Số lượng(người) Tỷ lệ (%) 

I. Phân theo loại lao động   

  Trực tiếp 36 30% 

  Gián tiếp 85 70% 

II. Phân theo giới tính   

  Nam 85 70% 

  Nữ 36 30% 
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Stt Loại lao động Số lượng(người) Tỷ lệ (%) 

III. Phân theo trình độ chuyên môn   

  Trên đại học 1 1% 

  Đại học 70 58% 

  Cao đẳng 6 5% 

  Khác 44 36% 

 TỔNG CỘNG 121 100% 

Nguồn: PV OIL Lube 

4.  Danh sách cổ đông đến thời điểm 30/6/2015 

STT Cổ đông 
Số cổ phần 
(cổ phần) 

Giá trị 
(đồng) 

Tỷ trọng 
(%) 

I Cổ đông trong nước 8.900.000 89.000.000.000 100,00% 

1 Cổ đông tổ chức 7.449.800 74.498.000.000 83,71% 

Trong đó  PV OIL sở hữu 5.577.300 55.773.000.000 62,67% 

2 Cổ đông cá nhân 1.450.200 14.502.000.000 16,29% 

II Cổ đông nước ngoài 0 0 0% 

  Tổng cộng 8.900.000 89.000.000.000 100,00% 

Nguồn: PV OIL Lube 

5.  Tình hình hoạt động kinh doanh 

5.1. Sản ph5m và dịch vụ của Công ty 

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL là công ty sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn 

duy nhất trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với hơn 20 năm kinh doanh. Sản phNm 

dầu mỡ nhờn PV OIL được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và đóng gói tự động, tuân 

thủ nghiêm ngặt yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Công tác kiểm 

tra chất lượng sản phNm được kiểm tra nghiêm ngặt ngay từ khâu chọn lọc nguyên vật liệu, 

trong quá trình sản xuất cho đến khâu phân phối sản phNm đến khách hàng với giá thành 

sản phNm được xác định ở mức trung bình trên thị trường, phù hợp với túi tiền của người 
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tiêu dùng 

 Sản ph5m của Công ty gồm:  

- Nhớt cho xe máy, xe ô tô, ngành vận tải; 

- Dầu động cơ xăng và diesel; 

- Dầu động cơ hàng hải, Dầu turbin, Dầu thủy lực, Dầu cắt gọt; 

- Dầu bánh răng công nghiệp; 

- Dầu truyền nhiệt; 

- Dầu công nghiệp; 

- Dầu súc máy; 

- Dầu máy nén; 

- Dầu truyền động; 

- Mỡ đa dụng... 

 

Hiện nay Công ty tập trung phát triển hai đối tượng khách hàng chính trên thị trường 

thông qua 02 ngành hàng: 

- Ngành hàng bán lẻ: khách hàng là những Tổng đại lý/Đại lý phân phối (khách 

hàng thương mại) từng địa bàn phát triển theo 02 đối tượng chính: khách hàng 

trong ngành là những đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) 

như PV OIL Bình Thuận,Vũng Tàu, Tây Ninh, Miền Trung, Vũng Áng, Hà Nội, 

Thái Bình...; Khách hàng bên ngoài là những nhà phân phối tại từng địa bàn như 

Công ty Mai Khôi, Công ty Đông Dương Tân, Công ty TTG, Công ty Duy 
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Thành,..... 

- Ngành công nghiệp: khách hàng là những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhà 

thầu, đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí như Thép Hòa Phát, Thép An Hưng 

Tường, Vietsopetro, PV Trans, PTSC,....  

Tận dụng thế mạnh là đơn vị thành viên của PV OIl, Công ty khai thác mạnh mẽ hệ 

thống bán lẻ dầu nhờn thông qua hệ thống trên 350 trạm xăng dầu trực thuộc PV OIL và 

hơn 2.000 trạm xăng dầu có liên kết trải khắp các tỉnh thành Việt Nam và đang dần khẳng 

định thương hiệu và vị thế của mình trên thị trường. 

Bên cạnh đó những năm qua PV OIL Lube còn phát triển thêm mảng kinh doanh 

xăng dầu thông qua một số cửa hàng xăng dầu thuê lại của Tổng Công ty, hướng vào nhóm 

khách hàng công nghiệp đang sử dụng dầu nhờn của Công ty ty và dịch vụ kèm theo như 

tư vấn kỹ thuật, đào tạo sử dụng dầu mỡ, kiểm tra và phân tích dầu …. 

5.2. Tình hình nguyên vật liệu 

 PV OIL Lube là công ty sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn nên nguyên liệu chủ 

yếu là dầu gốc và các phụ gia để chế biến. Công ty thường xuyên ký hợp đồng mua 

nguyên vật liệu với một số nhà cung cấp chính và ổn định sau: 

STT Tên nhà cung cấp Tính ổn định 

1 Phụ gia Lubrizol, Hoa Kỳ Sử dụng thường xuyên 

2 Phụ gia Chevron-Oronite, Hoa Kỳ Sử dụng thường xuyên 

3 Dầu gốc GS-Caltex, Hàn Quốc Sử dụng thường xuyên 

4 Dầu gốc Formosa, Đài Loan Sử dụng thường xuyên 

5 Dầu gốc Thaioil, Thái Lan Sử dụng thường xuyên 

Nguồn: PV OIL Lube 

 Các nhà cung cấp được Công ty lựa chọn là những công ty nước ngoài có uy tín, 

đảm bảo luôn đáp ứng nhu cầu sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

5.3 Máy móc thiết bị và trình độ công nghệ sản xuất 

Hiện nay, PV OIL Lube sở hữu hai (02) nhà máy sản xuất dầu mỡ nhờn tại Hải 

Phòng (Nhà máy Đông Hải) và Tp.Hồ Chí Minh (Nhà Máy Bình Chiểu), đáp ứng nhu cầu 

sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn ngày càng cao.  
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Hai nhà máy này được lắp đặt theo công nghệ pha chế, sản xuất, đo đếm tự động Dầu 

mỡ nhờn của Đức, tự động hóa trong quá trình pha chế và đóng gói sản phNm, công suất 

10.000 tấn /năm. Dầu nhờn được pha chế theo từng lô riêng biệt, tỉ lệ nguyên vật liệu, phụ 

gia và dầu gốc được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng sản phNm theo quy định và 

tiêu chuNn được Công ty ban hành. 

6.  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế 

đến quý gần nhất.  

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL hai năm 

2013-2014 và luỹ kế đến 6 tháng 2015 thể hiện như sau: 

Bảng tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014 và luỹ kế 6 tháng 2015

             

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 
% tăng/ 
(giảm) 

6 Tháng 
/2015 

Tổng giá trị tài sản 253.948 226.644 (10,8)% 175.362 

Doanh thu thuần 490.787 508.433 3,6% 137.601 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2.595 3.593 38,5% 384 

Lợi nhuận khác 731 (258) (135)% (166) 

Lợi nhuận trước thuế 3.325 3.335 0,3% 218 

Lợi nhuận sau thuế 2.477 2.597 4,9% 147 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  

(%/ Vốn điều lệ) 
2% 2% - NA 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 và BCTC 6 tháng 2015 đã soát xét của PV OIL Lube 

Cơ cấu doanh thu năm 2013 và 2014 của PV OIL Lube 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu (đồng) Năm 2013 Năm 2014 6T/2015 

Thành phNm dầu mỡ nhờn     163.248          181.783         86.691  

Hàng hóa dầu mỡ nhờn       26.033           22.576           7.536  
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Hàng hóa xăng dầu     317.175          321.126         55.102  

Hàng hóa và dịch vụ khác         5.966             3.708           1.082  

Các khoản giảm trừ doanh thu 21.634 20.760 12.810 

Tổng doanh thu thuần     490.787  508.433        137.601  

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 và BCTC 6 tháng 2015 đã soát xét của PV OIL Lube  

 
          Biểu đồ cơ cấu doanh thu cho thấy, doanh thu của PV OIL Lube tập trung chủ yếu 

từ xăng dầu và thành phNm dầu mỡ nhờn, lần lượt chiếm tỉ trọng khoảng hơn 60% và 30% 

trong năm 2013 và 2014. Tuy nhiên 6 tháng năm 2015 tỉ trọng trên đã thay đổi, doanh thu 

từ xăng dầu chiếm 36% và thành phNm dầu mỡ nhờn chiếm 58%, doanh thu từ xăng dầu 

giảm mạnh giảm 67% so với cùng kỳ năm 2014 do thay đổi cơ cấu lại ngành hàng theo 

định hướng chung của Tổng Công ty, từ năm 2015 giảm doanh thu từ mảng kinh doanh 

xăng dầu do Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã ngưng cho thuê và thu hồi lại 02 trạm xăng dầu 

tại Đà Nẵng. Hiện công ty chỉ tập trung phát triển ngành hàng chính là sản xuất và kinh 

doanh dầu mỡ nhờn, chỉ còn cung cấp xăng dầu cho các khách hàng công nghiệp hiện 

đang mua hàng của Công ty. 

 Nhìn chung trong năm 2014, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ, 

đạt mức tăng trưởng doanh thu 3,3% so với năm 2013, trong bối cảnh năm 2014 là một 

năm đầy biến động với thị trường dầu mỏ thế giới và trong nước, giá xăng dầu trong nước 

đã thay đổi tổng cộng 17 lần tăng, giảm trong đó tăng 5 lần và giảm 12 lần, đánh dấu mức 

thay đổi kỷ lục của mặt hàng này trong một năm. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh  

doanh năm 2014 đạt mức tăng trưởng 14%, cao hơn nhiều mức tăng trưởng doanh thu,  
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chủ yếu nhờ vào việc giảm tỉ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận 

trước thuế chỉ đạt mức tăng trưởng 0,3%  là do trong năm Công ty phát sinh trích lập dự 

phòng, đồng thời phải tăng cường các chi phí về quảng cáo, tiếp thị.  

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2015 là 150,4 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch kinh 

doanh năm 2015. Nhờ lợi thế có khách hàng lớn là các công ty thành viên của Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam và có thể tận dụng mạng lưới các trạm xăng của công ty mẹ là Tổng 

Công ty Dầu Việt Nam PV OIL để thiết lập kênh phân phối, PV OIL Lube có triển vọng 

trong việc phát triển mở rộng thị phần trở thành một trong những Công ty đầu ngành.  

7.  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

CÁC CHỈ TIÊU 
NĂM 
2013 

NĂM 
2014 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

Hệ số thanh toán ngắn hạn 
1,30  1,40  

(TSLD/Nợ ngắn hạn) 

Hệ số thanh toán nhanh 
0,93  0,90  

(TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số Nợ/Tổng Tài sản 61,54% 56,84% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 160,03% 131,72% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay hàng tồn kho 
9,29  7,31  

(Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân) 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,93 2,24 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,50% 0,51% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 2,54% 2,66% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,98% 1,15% 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 0,53% 0,71% 

Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) 278,30  291,85  

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của PV OIL Lube 
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Từ các chỉ số tài chính đã được tính như trên, có thể thấy bức tranh tổng quát về tình 

hình tài chính của PV OIL Lube như sau: 

 Tình hình tài chính: Tính đến thời điểm 30/06/2015 tổng tài sản của Công ty 

175,36 tỉ đồng trong đó: 

Tài sản ngắn hạn là 131,87 tỷ đồng chiếm 75,2% cụ thể: Khoản phải thu khách hàng 

chiếm 25,7% tổng tài sản; Hàng tồn kho chiếm 27,9% tổng tài sản; Các khoản phải thu 

khác chiếm 15,49% tổng tài sản, chủ yếu là khoản phải thu 23,6 tỷ đồng, Tổng Công ty 

Dầu Việt Nam hoàn trả giá trị quyết toán giá trị lợi thế vị trí đất mà Quỹ Hỗ trợ sắp xếp 

doanh nghiệp trả về cho Công ty khi tiến hành cổ phần hoá tương ứng với khoản phải trả 

Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoản tiền thuê đất 50 năm tại lô đất 201 Điện 

Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM khi công ty hoàn tất thủ tục nhận quyền sử dụng lô 

đất này. 

Mặc dù là công ty chuyên sản xuất nhưng giá trị tài sản cố định của Công ty lại 

chiếm tỷ trọng khá thấp trong tổng tài sản: Tổng tài sản dài hạn đến thời điểm 30/6/2015  

là 43,5 tỷ đồng trong đó tài sản cố định hữu hình chỉ chiếm 6,34% đây chủ yếu là khoản 

đầu tư vào hai nhà máy sản xuất Dầu mỡ nhờn tại Miền Bắc (Nhà máy Đông Hải) và  

Miền Nam (Nhà Máy Bình Chiểu) với giá trị nguyên giá là 54,6 tỷ đồng nhưng đã khấu 

hao 79,65% giá trị; Chi phí trả trước dài hạn là 30,8 tỷ đồng chiếm 17,5% tổng tài sản 

công ty, đây chủ yếu là khoản giá trị lợi thế vị trí tại lô đất 201 Điện Biên Phủ, Quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM với giá trị 21,3 tỷ đồng. 

Để tài trợ cho nhu cầu vốn trên công ty đang sử dụng chính từ nguồn vốn chủ sở hữu 

chiếm trên 54,5% tổng nguồn và 45,42% nguồn từ nợ phải trả mà chủ yếu là cân đối giữa 

khoản phải thu và phải trả nhà cung cấp. Đến 30/6/2015,  công ty hoàn toàn không sử  

dụng nợ vay ngân hàng để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.  

Với cơ cấu tài sản và nguồn vốn như trên Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán 

ở mức an toàn cao với hệ số thanh toán ngắn hạn giai đoạn 2013-2015 của PV OIL Lube 

luôn duy trì ở mức cao trên 1,3 lần và  hệ số thanh toán nhanh từ 0,9 lần đến 1 lần.  

Hiệu quả hoạt động kinh doanh: Là đơn vị sản xuất kinh doanh các sản phNm dầu 
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mỡ nhờn là chủ lưc nhưng quy mô sản xuất của Công ty còn nhỏ, công nghệ sản xuất cũ 

nên giá thành sản xuất khá cao gây khó khăn cho Công ty trong việc tăng trưởng doanh số 

ở một thị trường dầu nhớt cạnh tranh cao như hiện nay. Do vậy doanh thu chủ lực của 

Công ty hiện nay vẫn là bán buôn và bán lẻ xăng dầu nên biên lợi nhuận gộp thấp: biên   

lợi nhuận gộp trung bình của Công ty trong giai đoạn 2013-2015 đạt khoản từ 10% đến 

15% doanh thu. Trong khi đó chi phí hoạt động bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản 

lý hàng năm khoảng từ 97 đến 99% lợi nhuận gộp và có xu hướng tăng do tăng chi phí 

quảng bá hình ảnh và phát triển hệ thống phân phối do đó biên lợi nhuận sau thuế trên 

doanh thu đạt tỷ lệ chưa cao nhưng được duy trì tương đối ổn định ở mức 0,5% năm. Tỷ 

suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 2,7% và thu nhập trên mỗi cổ phần là 292 

đồng/cổ phần,  Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) của Công ty đạt 1,15% trong năm 

2014.    

Có thể thấy trong năm 2013 và 2014 tình hình tài chính của PV OIL Lube khá ổn 

định đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, kết quả kinh doanh được 

duy trì ổn định, tất cả là nhờ vào nỗ lực của Ban điều hành, HĐQT Công ty luôn chú   

trọng từng bước trong đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng mạng lưới bán hàng, 

điều hành kinh doanh linh hoạt hơn, nhạy bén hơn với thị trường và đáp ứng kịp thời nhu 

cầu của khách hàng. Bên cạnh đó Ban điều hành khắc phục những hạn chế và phát huy 

những ưu điểm của những năm trước để đạt được kết quả tốt hơn trong những năm tiếp 

theo. Đồng thời với lợi thế là đơn vị duy nhất thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có chức 

năng sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn, tạo thuận lợi trong việc khai thác các khách 

hàng trong ngành Dầu khí, và tận dụng kênh bán lẻ là các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ 

thống PV OIL Lube sẽ mang lại lợi ích ngày càng cao và bền vững cho các cổ đông. 

8.  Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

Dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay và định hướng phát triển công ty 

cho giai đoạn 2015-2020. PV OIL Lube đưa ra kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự 

kiến năm tiếp theo như sau: 
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Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2015 

Kế hoạch 
% tăng giảm so 
với năm 2014 

Doanh thu thuần  Triệu đồng 274.000 -88% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 780 -233% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần % 0,29% -77% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu % 0,88% -233% 

Tỷ lệ cổ tức/Mệnh giá % 5%  

Nguồn: PV OIL Lube 

� Căn cứ đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nêu trên: 

Trong năm 2015, thực hiện chỉ đạo chung của Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty 

tập trung phát triển hệ thống kinh doanh dầu mỡ nhờn và giảm dần mảng kinh doanh xăng 

dầu do vậy doanh thu từ mảng này chủ yếu còn lại từ việc cung cấp dầu cho các khách 

hàng công nghiệp hiện hữu của Công ty dẫn đến doanh thu sụt giảm mạnh trong năm  

2015 và bắt đầu ổn định kể từ năm 2016. 

 Giải pháp thực hiện 

Trên cơ sở xác định tại PV OIL Lube có 03 khó khăn, tồn tại lớn là: sản lượng tiêu 

thụ và tốc độ tăng sản lượng tiêu thụ vẫn thấp; thương hiệu vẫn ít được phổ biến; giá  

thành sản xuất và chi phí hoạt động vẫn còn khá cao; năm 2015 các giải pháp của Công ty 

sẽ là tập trung quyết liệt giải quyết các tồn tại đó, gồm: 

� Giải pháp 1: phát triển các kênh phân phối 

� Tập trung vào kênh bán lẻ thông qua hệ thống các đơn vị/cửa hàng xăng dầu 

của PV OIL. 

� Tăng cường tiếp xúc khai thác khách hàng công nghiệp (cả trong và ngoài 

ngành) 
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� Duy trì và phát triển các đại lý ngoài hệ thống PV OIL 

� Ngoài ra sẽ đNy mạnh khai thác các kênh bán hàng ra nước ngoài khi có cơ 

hội và gia công sản phNm cho khách hàng. 

� Giải pháp 2: tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị 

� Hiện công tác quảng bá thương hiệu dầu mỡ nhờn do Tổng Công ty- PV  

OIL trực tiếp thực hiện, PV OIL Lube sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Công  

ty để thực hiện. 

� Ngoài ra, PV OIL Lube sẽ cố gắng xây dựng các chương trình khuyến mãi, 

tiếp thị sản phNm phù hợp có tính lan tỏa cao, chi phí thấp để nhanh chóng 

gia tăng sản lượng tiêu thụ và tăng cường tính nhận biết của thương hiệu   

dầu mỡ nhờn PV OIL. 

� Giải pháp 3: tiếp tục phấn đấu giảm giá thành và các chi phí hoạt động 

� Tiếp tục siết chặt các chi phí sản xuất; xem xét lại các định mức về nguyên 

liệu, phụ gia, bao bì nhãn mác, các định mức về hao hụt; các định mức về 

nhân công sản xuất, điện nước,… 

� Nghiên cứu cải tiến công nghệ, bảo dưỡng máy móc thiết bị để nâng cao  

chất lượng sản phNm, giảm hao hụt. 

� Tính toán phương án nhập và dự trữ nguyên vật liệu tối ưu, giảm tồn kho. 

Ngoài 03 giải pháp chính trên Công ty sẽ tiếp tục phát huy các kết quả về nâng cao 

hiệu quả sử dụng vốn, tài sản, quản lý và thu hồi tốt công nợ, tăng vòng quay vốn, khai 

thác hiểu quả các tài sản dài hạn,… 

9.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty Cổ phần Dầu 

nhờn PV OIL. 

Hiện nay công ty đang ghi nhận khoản phải thu 23.674.432.600 đồng tương ứng với 

giá trị lợi thế vị trí mà Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trả về Công ty. Tuy nhiên số tiền 

này hiện đang được giữ lại tài khoản của PV OIL trong khi chờ Công ty làm thủ tục và 

thực hiện nghĩa vụ với Uỷ Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng lô đất tại số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Hồ 
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Chí Minh theo Công văn số 5707/BTC-TCDN ngày 29/4/2014 của Bộ tài chính. Khoản 

tiền đối ứng là khoản phải trả 23.674.432.600 đồng Uỷ Ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh, tiền thuê lô đất trên với thời hạn thuê 50 năm. 

10.  Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh 

hưởng đến giá cả cổ phiếu được bán  

Không có 

V.  PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN  

1. Loại cổ phiếu:  Cổ phần phổ thông 

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

3. Tổng số cổ phần dự kiến bán: 1.038.300 cổ phần (chiếm tỷ lệ 11,67% tổng số cổ 

phần đang lưu hành) 

4. Giá khởi điểm đấu giá: 11.880 đồng/cổ phần 

5. Phương pháp tính giá: 

Căn cứ báo cáo kết quả thoái vốn thông qua đấu giá lần 1 tại Sở Giao dịch Chứng 

khoán Tp. Hồ Chí Minh ngày 23/11/2015. 

Căn cứ Quy định tại Điểm 2 Điều 4 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính Phủ ngày 15/09/2014. 

Theo đó mức giá khởi điểm để bán đấu giá lần 2 giảm tối đa không quá 10% so với 

mức giá khởi điểm của cuộc đấu giá lần đầu đối với trường hợp đấu giá không thành công. 

Hội đồng Thành viên Tổng Công ty đã quyết định giảm giá bán 10% so với mức giá 

khởi điểm lần 1 theo Nghị Quyết số 83/NQ-DVN ngày 18/11/2015. 

6. Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai. 

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. 

8. Thời gian thực hiện thoái vốn: Trong năm 2015. 

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: được quy định cụ thể tại Quy chế đấu  

giá lần 2 của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL do 

Hội đồng đấu giá ban hành. 

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:  
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Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 

26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP 

ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết, bổ sung một số điều của Luật Chứng 

khoán.. 

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: không có.  

12. Các loại thuế có liên quan:  

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 

15/6/2015  Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối 

với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 

12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về   

thuế. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 

22/06/2015 “Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi và bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của 

các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-

BTC ngày 18/6/2014, thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính”.  

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 

Số tài khoản ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 

- Tên Tài Khoản: Tổng Công ty Dầu Việt Nam- Công ty TNHH MTV 

- Số tài khoản: 101.000.2008.06.06 

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hồ Chí Minh 

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN  

-  Cơ cấu lại nguồn vốn và các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp nhằm bổ sung vốn 
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cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty. 

-  Theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng Công ty được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp 

thuận. 

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN 

 TỔ CHỨC TƯ VẤN & THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 

 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

Trụ sở : 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội 
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Điện thoại : 08.3914 6789  Fax  : 08.3914 6969 

Chi nhánh Vũng Tàu: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu 

Điện thoại : 064.6254 520  Fax  : 064.6254 521 

Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, số 53 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại : 0511.3899 338  Fax  : 0511.3899 339 

 TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐNNH GIÁ 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐNNH GIÁ PHƯƠNG NAM 

Trụ sở : Số 121 Lương Định Của, KP3, Phường Bình An, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh 
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 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:  
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