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Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:  

1. TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Trụ sở chính: Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 22210288   Fax: (84-4) 22210388  

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT  

Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Quận 1, 

TP.HCM 

Điện thoại: (84-8) 39143588   Fax: (84-8) 39143209 

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

Điện thoại: (84-4) 62626999   Fax: (84-4) 62782688 

Website: www.vcsc.com.vn 

  

http://www.vcsc.com.vn/


                                                          

 

- Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thực hiện thoái vốn theo 

Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg 

- Nghị quyết số 25/NQ-ĐLDK-HĐTV ngày 08/03/2016 của Tổng Công ty 

Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thông qua phương án tổ chức đấu 

giá lần 2 cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại 

Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam 

- Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg 

- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-

TTg 

 

Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý 

và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam 

Mệnh giá:      10.000 đồng 

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:  1.010.000 cổ phần 

Tổng giá trị theo mệnh giá:   10.100.000.000 đồng 

Giá khởi điểm:    10.000 đồng cổ phần 
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I. NH NG NGƯ I CH U TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI V I N I DUNG BẢN 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

Ông Trần Đức Chính Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Theo Quyết định Ủy quyền số 95 QĐ-ĐLDK ngày 28 01 2016 về việc Ủy quyền Phó Tổng 

Giám đốc ký thay Tổng Giám đốc. 

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 Cổ phần Chứng khoán Bản Việt  

Ông Nguyễn Quang Bảo Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh 

Hà Nội 

Giấy uỷ quyền số 07/2015 QĐ.VCSC ngày 01 07 2015 về việc uỷ quyền Phó Tổng Giám đốc 

ký thay Tổng Giám đốc. 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Bản Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí 

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 cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và 

số liệu do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cung cấp. 

II. CÁC KHÁI NIỆM 

Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

Công ty: Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam (gọi tắt là PVFCCo-

SBD). 

Cổ đông: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của PVFCCo-SBD. 

Vốn điều lệ: Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của PVFCCo-SBD. 

Cổ phần: Vốn điều lệ của PVFCCo-SBD được chia thành nhiều phần bằng nhau. 

Cổ phiếu: Chứng chỉ do PVFCCo-SBD phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ 

phần của Công ty.   

Cổ tức: Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của PVFCCo-SBD để chia cho cổ 

đông. 
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Điều lệ: Điều lệ của PVFCCo-SBD đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua 

ngày 06/04/2013. 

Người liên quan: Cá nhân hoặc Tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây: 

-  Công ty mẹ và công ty con (nếu có) 

-  Công ty và người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động 

của Công ty thông qua các cơ quan quản lý Công ty 

-  Công ty và những người quản lý Công ty 

-  Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích 

ở Công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của Công ty 

-  Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, cháu, con nuôi, anh, chị em ruột của người 

quản lý doanh nghiệp hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần 

chi phối. 

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh 

nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán số 70 2006 QH 11 năm 2006 của Quốc hội và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan. 

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau: 

-  BCTC   : Báo cáo tài chính 

-  DTT   : Doanh thu thuần 

-  HĐKD   : Hoạt động kinh doanh 

-  PV Power  : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

-  PVFCCo  : Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 

-  Công ty  : Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam 

-  PVFCCo-SBD  : Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam 

-  VĐL   : Vốn điều lệ 

-  CTCP   : Công ty cổ phần 

-  ĐHĐCĐ  : Đại hội đồng cổ đông 

-  HĐQT   : Hội đồng quản trị 

-  BGĐ   : Ban giám đốc 
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-  BKS   : Ban kiểm soát 

-  CBCNV  : Cán bộ công nhân viên 

-  Thuế TNDN  : Thuế thu nhập doanh nghiệp 

III. GI I THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN  

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển  

 Tên Công ty : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

 Tên tiếng Anh : Petrovietnam Power Company Limited 

 Tên viết tắt : PV Power 

 Trụ sở  : Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, phố Trung Kính, phường

    Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 Điện thoại : (84-4) 2210288  Fax: (84-4) 2210388 

 Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0102276173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 

23/10/2015. 

 Vốn điều lệ : 12.188.000.000.000 đồng (Mười hai nghìn một trăm tám mươi tám tỷ

    đồng) 

 Ngành nghề kinh doanh của PV Power: 

 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; 

 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; 

 Lắp đặt hệ thống điện; 

 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; 

 Bán buôn máy móc, thiết bị, và phụ tùng máy khác; 

 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; 

 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; 

 Hoạt động tư vấn quản lý; 
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 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; 

 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; 

 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. 

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) được thành lập năm 2007 theo Quyết 

định số 1468 QĐ-DKVN của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) 

với mục tiêu tham gia xây dựng và phát triển nguồn điện, sản xuất, kinh doanh điện năng,  

phấn đấu chiếm 25% đến 30% sản lượng điện toàn quốc vào năm 2025. 

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, từ 5 đơn vị thành viên trong những ngày đầu 

thành lập, đến nay PV Power có 22 đơn vị thành viên. Vốn điều lệ ngày đầu là 7.600 tỷ đến 

nay là 12.188 tỷ đồng. Hiện nay, PV Power đã trở thành một trong những đơn vị nòng cốt của 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và là nhà cung cấp điện lớn thứ hai của cả nước, đóng góp tích 

cực vào sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và góp phần phát triển kinh tế đất 

nước. 

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

PV Power là cổ đông pháp nhân của PVFCCo-SBD. 

3. Số cổ phiếu sở hữu 

Tại thời điểm thoái vốn, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PVFCCo-SBD là 

7.224.800 cổ phiếu, trong đó PV Power sở hữu 1.010.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 13,98% tổng 

số lượng cổ phiếu đang lưu hành. 

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu 

PV Power thoái vốn toàn bộ số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại PVFCCo-SBD, tương đương 

tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu là 100%. 

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

VỐN 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

 Tên Công ty : Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam 

 Tên tiếng Anh : Petrovietnam Southern Building Development and Management JSC   

 Tên viết tắt : PVFCCo-SBD 

 Trụ sở  : 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

 Điện thoại : (84-8) 6285 3922/ (84-8) 6285 3923 Fax: (84-8) 6285 3933 



  
8 

 
  

 Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3601582245 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 09 

ngày 08/08/2014. 

 Vốn điều lệ đăng ký: 72.248.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ hai trăm bốn mươi tám 

triệu đồng) 

 Vốn điều lệ thực góp theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014: 72.248.000.000 

đồng (Bảy mươi hai tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng) 

 Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: 

 Dịch vụ quản lý nhà và văn phòng cho thuê 

 Dịch vụ xây lắp và sửa chữa công trình 

 Dịch vụ vận tải 

 Dịch vụ quản lý, vận hành và khai thác hệ thống kho bãi 

 Sản xuất và kinh doanh hóa chất 

Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam (PVFCCo - SBD) được thành 

lập vào ngày 26 03 2009 trên cơ sở thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí 

Quốc Gia Việt Nam tại cuộc họp ngày 24 02 2009 về tình hình thực hiện dự án bất động sản 

của các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. 

Thời gian đầu PVFCCo - SBD là công ty liên kết của 4 cổ đông sáng lập là các Tổng công ty 

thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bao gồm: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất 

Dầu khí (PVFCCo), Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Tổng Công ty Điện lực 

Dầu khí Việt Nam (PVPower) và Tổng Công ty khí Việt Nam (PV Gas). Từ ngày 20 05 2010 

PVFCCo - SBD trở thành đơn vị thành viên của PVFCCo (PVFCCo nắm cổ phần chi phối) 

sau khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ra Nghị quyết số 4275 NQ-DKVN về việc chuyển 

nhượng cổ phần của PVC tại PVFCCo - SBD cho PVFCCo. Đến nay, PVFCCo – SBD là 

Công ty cổ phần với 02 cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 

(PVFCCo), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và các cổ đông còn lại là 

Cán bộ công nhân viên Công ty. 
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2. Cơ cấu tổ chức Công ty  

 Sơ đồ cơ cấu tổ chức  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam 

Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ có những trách nhiệm chính: Thông qua định hướng phát 

triển của Công ty, phương án sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, phương án phân phối 

lợi nhuận, kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty ... 

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết 

định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của ĐHĐCĐ mà không được ủy quyền. HĐQT có nhiệm vụ quyết định kế hoạch phát 

triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; xác định các mục tiêu hoạt hoạt động trên 

cơ sở các mục tiêu chiến lược được ĐHĐCĐ thông qua; quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế 

quản lý Công ty đồng thời đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu 

do ĐHĐCĐ đề ra. 

Nhiệm kỳ của HĐQT và thành viên HĐQT là 5 năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trong nhiệm kỳ, ĐHĐCĐ có thể bãi nhiệm hoặc bầu bổ sung 

thành viên HĐQT để đảm nhiệm hết nhiệm kỳ. 

ĐẠI  H I ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

H I ĐỒNG QUẢN TR  

BAN GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 

KINH 

DOANH 

D CH 

VỤ 

PHÒNG 

TỔ 

CHỨC 

HÀNH 

CHÍNH 

PHÒNG 

TÀI 

CHÍNH 

KẾ 

TOÁN 

BAN 

QUẢN 

LÝ CÁC 

TÒA 

NHÀ 

CN KHO 

CẢNG 

CÁI CUI 

BAN 

QUẢN 

LÝ TÂN 

THÀNH 

PHÒNG 

KẾ 

HOẠCH 

ĐẦU TƯ 

BAN KIỂM SOÁT 
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HĐQT Công ty hiện bao gồm:  

 Ông Tống Xuân Phong Chủ tịch  

 Ông Phùng Văn Đức  Thành viên  

 Ông Trần Tuấn Kiệt  Thành viên 

 Ông Lê Văn Sơn  Thành viên 

Ban kiểm soát: Là cơ quan có nhiệm vụ giúp ĐHĐCĐ giám sát và đánh giá kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ 

đông. 

Ban kiểm soát có 3 thành viên, trong đó ít nhất phải có một thành viên có chuyên môn về tài 

chính – kế toán, do ĐHĐCĐ bầu và bãi nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 

năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Ban kiểm soát bao gồm các thành viên: 

 Ông Lê Hoàng Anh  Trưởng ban  

 Ông Phạm Trung Kiên  Thành viên 

 Bà Trần Lê Thanh  Thành viên 

Ban Giám đốc: Chịu trách nhiệm điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty, quyết 

định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện các quyết định của HĐQT về phương án kinh doanh và phương án đầu tư của 

Công ty, kiến nghị cách bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, bổ nhiệm, 

miễn nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc quyền quyết định 

của HĐQT, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty và thực hiện 

các nhiệm vụ khác có liên quan đến hay bắt nguồn từ các nhiệm vụ trên. 

Ban Giám đốc bao gồm các thành viên: 

 Ông Lê Văn Khôi  Giám đốc 

 Ông Mai Đình Thảo  Phó Giám đốc 

 Ông Lê Văn Sơn  Phó Giám đốc 

Phòng Kinh doanh dịch vụ: là phòng chức năng trực thuộc Công ty, có chức năng tham 

mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Công ty về công tác kinh doanh, 

quản lý, vận hành các kho cảng phân bón, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với 

chiến lược kinh doanh của Công ty. 
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Phòng Tổ chức hành chính: là phòng chức năng trực thuộc Công ty, có chức năng tham 

mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các 

công tác tổ chức cán bộ; thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ; lao động tiền lương, thi đua khen 

thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách cho người lao động; đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực; hành chính quản trị; đối nội đối ngoại; công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật và thông tin liên 

lạc; quản lý trang thiết bị văn phòng; tiếp thị truyền thông, an sinh xã hội và đảm bảo tính 

pháp lý trong các hoạt động của Công ty. 

Phòng Tài chính kế toán: là phòng chức năng trực thuộc Công ty, có chức năng tham mưu, 

giúp việc và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Công ty về công tác Tài chính – Kế 

toán theo đúng quy định của Nhà nước về Chuẩn mực kế toán, nguyên tắc tài chính, chế độ kế 

toán thống kê; theo dõi phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái, 

tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty về các vấn đề có liên quan, Chế độ kế toán, chính sách 

tài chính hiện hành và những thay đổi của chính sách qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh 

doanh. 

Ban Quản lý các tòa nhà: là đơn vị trực thuộc Công ty có chức năng tham mưu, giúp việc 

cho Giám đốc Công ty quản lý, kinh doanh vận hành và khai thác: Tòa nhà 43 Mạc Đĩnh Chi, 

Tòa nhà 27 Đinh Bộ Lĩnh, Trung tâm thương mại Cửu Long, Chung cư 326 1 Ung Văn 

Khiêm, Chung cư Phú Đạt, Đội xe Tổng Công ty và Chi nhánh Tổng Công ty tại thành phố 

Hồ Chí Minh, các xe cho thuê khác, ca nô; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc 

Công ty về công tác quản lý, vận hành và khai thác các Tòa nhà và Đội xe Tổng Công ty. 

Ban quản lý Tân Thành: là đơn vị trực thuộc Công ty có chức năng tham mưu giúp Giám 

đốc Công ty quản lý, kinh doanh, khai thác có hiệu quả: Đội quản lý nhà Tân Thành, Đội xe 

nhà máy Đạm Phú Mỹ, Trường mầm non Anh Đào đảm bảo cung cấp các dịch vụ tốt tại khu 

vực Tân Thành. 

Phòng Kế hoạch đầu tư: là phòng chức năng trực thuộc bộ máy điều hành của Công ty, có 

chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh và xây 

dựng phương hướng nghiên cứu phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính và 

đầu tư xây dựng công trình của Công ty; tổng hợp, phân tích kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của các đơn vị thành viên để xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Công ty theo định 

kỳ tháng, quý, năm; tham mưu cho Ban Giám đốc quản lý, điều hành kế hoạch sản xuất – 

kinh doanh của Công ty; phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động của Công ty và các dự 

án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh; tham mưu cho Ban Giám đốc 

hoạch định chiến lược kinh doanh hóa chất an toàn, hiệu quả. 

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

đến quý gần nhất 
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Đơn vị: Triệu đồng  

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 
% tăng 

giảm 

Lũy kế 

đến quý I 

năm 2015 

Tổng giá trị tài sản  109.425  112.906 3,18 116.434 

Doanh thu thuần 173.535 181.011 4,31 43.924 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10.902 8.495 (22,07) 2.916 

Lợi nhuận khác 788 415 (47,34) (69) 

Lợi nhuận trước thuế 11.690 8.911 (23,78) 2.847 

Lợi nhuận sau thuế 8.220 6.657 (19,02) 2.221 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 52,73 65,12 23,48 - 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, BCTC quý I năm 2015 c a PVFCCo-SBD 

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2013 Năm 2014 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn  Lần 3,25 3,00 

+ Hệ số thanh toán nhanh  Lần 2,79 2,72 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số nợ  Tổng tài sản Lần 0,24 0,27 

+ Hệ số nợ Vốn chủ sở hữu  Lần 0,32 0,37 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho  Vòng 8,56 19,14 

+ Doanh thu thuần Tổng tài sản  Vòng 1,52 1,63 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuần  % 4,74 3,68 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu % 9,88 8,09 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản  % 7,51 5,90 
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Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2013 Năm 2014 

+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD Doanh thu thuần  % 6,28 4,69 

+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) Đồng 1.138 921 

Nguồn: Tính toán c a VCSC căn cứ số liệu BCTC kiểm toán năm 2014 c a PVFCCo-SBD 

5. Kế hoạch lợi nhuận năm tiếp theo  

Chỉ tiêu 

Năm 2015 

Kế hoạch 
% tăng giảm so 

với năm 2014 

Tổng doanh thu (Triệu đồng) 171.920 (5,02) 

Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng) 6.400 (3,86) 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuần (%) 3,72 1,22 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế Vốn điều lệ (%) 8,86 (3,86) 

Cổ tức/cổ phiếu (Đồng) 600 - 

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 c a PVFCCo-SBD 

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015: 

Công ty đưa ra các biện pháp sau để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2015: 

 Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp, tạo lòng tin với khách hàng, cung 

cấp dịch vụ với giá cả cạnh tranh. 

- Cùng các đối tác thực hiện nhanh, an toàn dự án CO2 thương phẩm. 

- Tập trung phát triển mảng kinh doanh hóa chất phù hợp với chiến lược phát triển hóa 

chất của PVFCCo. 

- Minh bạch hóa kinh doanh, minh bạch hóa tài chính, xử lý hết các tồn đọng để tạo 

niềm tin cho nhà đầu tư. 

 Công tác quản lý nhà 

- Tích cực tìm kiếm khách hàng bên ngoài nhà máy Đạm Phú Mỹ sử dụng dịch vụ tại 

nhà đa năng, sân tennis Khu Tân Thành nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. 



  
14 

 
  

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê mặt bằng và quảng cáo tại các Tòa nhà trung 

tâm thương mại Cửu Long, 27 Đinh Bộ Lĩnh, cho thuê vị trí quảng cáo tại mặt tiền 

sảnh Tòa nhà 43 Mạc Đĩnh Chi … Xây dựng phương án khoán đối với trung tâm 

thương mại Cửu Long để triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới. 

 Công tác xây lắp 

- Triển khai các gói thầu được Tổng Công ty và nhà máy Đạm Phú Mỹ giao. 

- Chủ động trong công tác tìm kiếm các công trình phù hợp của các đơn vị trong ngành 

dầu khí nhằm đảm bảo doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. 

 Dịch vụ quản lý kho 

- Áp dụng nhận giao khoán toàn bộ các kho của Tổng Công ty. 

- Nâng cao hiệu quả kho cảng bằng cách khai thác thêm hàng ngoài sử dụng dịch vụ 

kho cảng được Tổng Công ty chấp thuận. 

- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí trong hoạt động quản lý, vận hành, khai thác 

kho cảng để nâng cao hiệu quả quản lý kho, đặc biệt các chi phí phát sinh trong công 

tác sửa chữa, bảo dưỡng tại các kho. 

 Triển khai các sản phẩm mới 

- Đưa nhà máy CO2 vào hoạt động, tiếp tục triển khai hợp đồng hợp tác kinh doanh đã 

ký về dự án sản xuất CO2 thương phẩm.  

- Tiếp tục phát triển kinh doanh khí (CNG) trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết với các 

đối tác năm 2014. 

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư; kinh doanh các sản phẩm hóa chất dầu khí phù hợp 

với chiến lược phát triển mảng hóa chất của Tổng Công ty. 

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty 

Không có. 

7. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng 

đến giá cổ phiếu thoái vốn 

Không có. 
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V. THÔNG TIN VỀ VIỆC CHÀO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN 

1. Loại cổ phần      

Cổ phần phổ thông. 

2. Mệnh giá 

10.000 đồng. 

3. Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn  

1.010.000 cổ phần; chiếm tỷ lệ 13,98% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành. 

4. Giá khởi điểm chào bán thỏa thuận    

Giá khởi điểm chào bán thỏa thuận là 10.000 đồng cổ phần. 

5. Phương thức thoái vốn 

Thực hiện chào bán thỏa thuận cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.  

6. Tổ chức thực hiện chào bán thỏa thuận cổ phần 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. 

7. Thời gian thực hiện thoái vốn 

Quý II/2016. 

8. Thời gian đăng ký mua cổ phần 

Được quy định cụ thể tại Quy chế chào bán thỏa thuận cổ phần lần 2 của Tổng công ty Điện 

lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam do 

Tổ chức thực hiện chào bán thoả thuận cổ phần ban hành. 

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 

trong các doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 88 2009 QĐ-TTg ngày 

18 06 2009 của Thủ tướng Chính phủ, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần tại 

PVFCCo-SBD với mức không hạn chế. Theo đó, tỷ lệ cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài 

được mua tối đa trong đợt thoái vốn này là 100% số cổ phần của đợt thoái vốn. 

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 

Không có. 
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11. Các loại thuế có liên quan 

Thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp số 

14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, căn cứ Thông tư 

số 78 2014 TT-BTC ngày 18 06 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218 2013 NĐ CP 

ngày 26 12 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp, tại Điều 15, chương IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 

thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu 

thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.” Theo đó, PV Power sẽ phải nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất là 20%. 

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN 

Việc thoái vốn cổ phần của PV Power tại PVFCCo-SBD nhằm mục đích thực hiện thoái vốn 

nhà nước của PV Power tại PVFCCo-SBD theo chủ trương tại Quyết định số 2174 QĐ-DKVN 

ngày 09/10/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu Tổng 

Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 1735 QĐ-DKVN 

ngày 01/08/2014 về việc sửa đổi, bổ sung phương án tái cơ cấu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí 

Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.  

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN T I ĐỢT THOÁI VỐN 

1. Tổ chức kiểm toán 

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

Trụ sở chính: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 6288 3568  Fax: (84-4) 6288 5678 

2. Tổ chức tư vấn 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

Trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 phố Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí  

            Minh 

Điện thoại: (84-8) 3914 3588  Fax: (84-8) 3914 3209 

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 6262 6999    Fax: (84-4) 6278 2688 

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC 

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 

Không có ý kiến. 
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Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

TRẦN ĐỨC CHÍNH 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ N I 

(Đã ký) 

NGUYỄN QUANG BẢO 


