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CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI 

 

 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI THÁI HƢNG 

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600310787 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 28/03/2003, đăng ký thay đổi lần 

thứ 19 ngày 20/10/2016) 

 

CHÀO MUA CÔNG KHAI 

(Theo Công văn số 7989/UBCK-QLCB do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp 

ngày 24/11/2017) 

 

 

 

 

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt Ý 

Mã chứng khoán: VIS 

Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu 

Giá chào mua: 28.000 đồng/cổ phiếu 

Tổng số lƣợng cổ phiếu đăng ký chào mua: 3.950.000 cổ phiếu 

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai: Công ty cổ phần 

chứng khoán Bản Việt (VCSC). 

 

  



I.  Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký chào mua công khai 

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lƣợng cổ 

phiếu đang lƣu hành 

- Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 

- Địa chỉ: Tổ 14, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

- Điện thoại: 02083 837879      Fax: 02083 858404 

- Website: www.thaihung.com.vn 

- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 200.000 cổ phiếu 

- Nơi mở tài khoản: BIDV – chi nhánh Thái Nguyên 

- Số hiệu tài khoản: 39010000000863 

2.  Sơ lƣợc về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hƣớng, kế 

hoạch phát triển 

a. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh 

CTCP Thương mại Thái Hưng hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong đó 

có 3 nhóm ngành nghề chính: 

-  Sản xuất: sản xuất phôi thép, thép xây dựng, chế biến lâm sản, kết cấu xây dựng  

-  Kinh doanh: thép xây dựng, phôi thép, phế liệu kim loại, sách văn hóa phẩm, 

kinh doanh lâm sản; 

-  Dịch vụ: Vận tải, khách sạn, nhà hàng ... 

b. Tình hình hoạt động 

Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân 

Dịch vụ Kim khí Thái Hưng được thành lập ngày 22/05/1993 theo Quyết định số 

291/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên. Sau 10 năm hoạt 

động, năm 2003, Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Kim khí Thái Hưng chính thức 

chuyển đổi thành mô hình Công ty cổ phần. 

Công ty đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Hiện tại, Công 

ty có 8 phòng, ban nghiệp vụ và 12 công ty, chi nhánh, văn phòng trực thuộc. Tổng số 

lao động hơn 1.300 người. Doanh thu hàng năm đạt từ 15.000 đến 18.000 tỷ đồng, nộp 

ngân sách nhà nước từ 550 tỷ đến 650 tỷ đồng mỗi năm. 

Công ty đã xây dựng được mối quan hệ với gần 1.000 khách hàng tại khắp các 

miền Bắc, Trung, Nam; trở thành đối tác tin cậy của hơn 20 tập đoàn, công ty trên toàn 

cầu, trong đó có các tập đoàn lớn như RK, Seiwa, Tube city IMS, Stemco, … Với việc 

duy trì tổng sản lượng thép cung cấp chiếm gần 12% thị phần của cả nước cùng uy tín 



và thương hiệu của mình, Công ty luôn được các Bộ, Ngành trung ương, các đối tác 

trong nước và nước ngoài tín nhiệm sử dụng các sản phẩm thép trong nhiều dự án lớn, 

trọng điểm trên toàn quốc. 

Qua quá trình xây dựng và phát triển, Công ty ngày càng lớn mạnh và đã khẳng 

định vị thế của mình trên thương trường. Thương hiệu Thái Hưng là một trong 100 

thương hiệu mạnh của cả nước. Công ty liên tục đạt giải thưởng “Sao vàng đất Việt” 

qua các năm từ 2006 đến nay. Công ty cũng đạt nhiều giải thưởng khác và được báo 

điện tử Vietnamnet bình chọn, xếp hạng trong Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt 

Nam nói chung và Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. 

3.  Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính 

a. Tình hình tài chính năm 2015, 2016 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

Tổng giá trị tài sản 5.132.430 8.760.269 

Vốn chủ sở hữu 808.373 1.539.867 

Doanh thu thuần 13.441.679 14.256.393 

Lợi nhuận gộp 235.864 636.283 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 11.363 319.238 

Lợi nhuận trước thuế 34.782 327.769 

Lợi nhuận sau thuế 24.478 265.684 

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 của Công ty 

b. Các chỉ tiêu tài chính năm 2015, 2016  

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 1,06 1,14 

Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0,76 0,76 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số nợ trên tổng tài sản (%) 84,25 82,42 

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (%) 534,91 468,90 

Nợ ngắn hạn trên tổng nợ (%) 97,76 88,76 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

Số vòng quay khoản phải thu (lần) 10,07 7,79 

Số vòng quay hàng tồn kho (lần) 11,31 7,45 



Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

Vòng quay khoản phải trả (lần) 6,54 5,28 

Vòng quay tổng tài sản (lần) 2,73 2,05 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 0,18 1,86 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 3,03 17,25 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) 0,48 3,03 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần (%)  0,08 2,24 

Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) 221.235 1.715.974 

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 và 2016 của Công ty 

4.  Cơ cấu cổ đông (vào ngày 10 tháng 09 năm 2017) 

Trong đó: 

-  Cổ đông nước ngoài: 

+  Số Lượng: 0 cổ phiếu 

+ Tỷ lệ nắm giữ: 0% 

- Cổ đông trong nước: 

+ Số lượng: 200.000 cổ phiếu 

+  Tỷ lệ nắm giữ: 100% 

II.  Tên công ty mục tiêu 

Công ty cổ phần thép Việt Ý (Mã chứng khoán: VIS – HOSE) 

III.  Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký chào mua công khai với công ty 

mục tiêu 

Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thép 

Việt Ý. 

IV.  Số lƣợng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân đăng ký chào mua 

công khai đối với công ty mục tiêu trƣớc khi chào mua 

33.712.187 cổ phiếu, tương đương 45,66% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTCP 

Thép Việt Ý. 

V. Số lƣợng, tỷ lệ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân dự kiến thực hiện chào mua 

công khai 

3.950.000 cổ phiếu, tương đương 5,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty 

cổ phần Thép Việt Ý. 



VI.  Giá chào mua 

28.000 đồng/cổ phiếu.  

Nguyên tắc xác định giá: Theo Điểm (a) Khoản 1 Điều 48 của Nghị định 

58/2012/NĐ-CP, mức giá chào mua được xác định không được thấp hơn bình quân giá 

tham chiếu cổ phiếu của công ty mục tiêu do Sở giao dịch chứng khoán công bố trong 

thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua và không thấp hơn giá 

mua cao nhất của tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua đối với cổ phiếu của công ty 

mục tiêu trong thời gian này. 

Giá tham chiếu của cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt Ý bình quân trong thời hạn 60 

ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua công khai này (từ ngày 14/09/2017 

đến 13/11/2017) là: 25.373 đồng/cổ phiếu  

Trong thời gian này, không có tổ chức, cá nhân nào thực hiện chào mua công khai đối 

với cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt Ý. 

Theo đó, mức giá chào mua như trên cao hơn giá bình quân 60 ngày liền trước ngày 

gửi bản đăng ký chào mua công khai này. 

VII.  Nguồn vốn thực hiện chào mua 

Từ nguồn vốn tự có của Công ty, cụ thể là từ nguồn vốn lưu động của CTCP Thương 

mại Thái Hưng. 

Vốn lưu động của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất 

đã được kiểm toán như sau: 

Tài sản ngắn hạn: 7.315.185.623.957 đồng 

Nợ ngắn hạn: 6.409.013.298.565 đồng 

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn 

= 7.315.185.623.957 - 6.409.013.298.565 = 906.172.325.392 đồng. 

Tổng giá trị số cổ phiếu đăng ký chào mua mà CTCP Thương mại Thái Hưng phải chi 

trả theo mức giá chào mua 28.000 đồng/cổ phiếu là: 

Tổng giá trị đăng ký chào mua = Giá chào mua 01 cổ phiếu x Số lượng cổ phiếu đăng 

ký chào mua 

= 28.000 x 3.950.000 = 110.600.000.000 đồng  

Như vậy, nguồn vốn lưu động của Công ty đủ để chi trả các chi phí mua số lượng cổ 

phần Công ty đăng ký chào mua. 

VIII.  Phƣơng pháp xác định giá chuyển đổi (trong trƣờng hợp hoán đổi cổ phần) 

Không. 



IX. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi 

thực hiện chào mua: 

a. Mục đích chào mua 

Đồng hành lâu dài với CTCP Thép Việt Ý (VIS) để cùng đẩy mạnh phát triển các lĩnh 

vực kinh doanh cốt lõi của VIS; tiếp tục duy trì hoạt động của VIS là công ty niêm yết 

có hiệu quả và uy tín trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất , kinh doanh thép. 

b. Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua 

CTCP Thương mại Thái Hưng sẽ hỗ trợ CTCP Thép Việt Ý nâng cao năng lực hoạt 

động sản xuất kinh doanh bằng những biện pháp sau: 

- Hỗ trợ CTCP Thép Việt Ý trong việc đẩy nhanh tốc độ phân phối, tiêu thụ sản 

phẩm qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của CTCP Thép Việt Ý. 

 -  Đẩy nhanh tiến độ đầu tư mở rộng và nâng cao công suất nhà máy sản xuất thép 

và phôi thép liên hoàn, làm gia tăng sản lượng, phát triển và giữ vững thị phần 

thép. nâng cao vị thế của Công ty không chỉ ở trong nước mà còn cả trên thị 

trường quốc tế. 

X.  Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc 

chào mua 

Trong vòng 30 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc chào  

mua công khai và Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của 

Pháp luật. 

Lộ trình các bước công việc cụ thể như sau:  

STT Các bƣớc công việc Ngày 

1 Nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN về 

việc đăng ký chào mua 
D 

2 Công bố thông tin về việc chào mua D+1 - D+5 

3 Thực hiện chào mua D+6 - D+35 

4 Báo cáo UBCKNN và công bố thông tin về kết quả 

đợt chào mua 
D+36 - D+40 

XI.  Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai 

Các điều kiện trong Bản Công bố thông tin này được Công ty cổ phần Thương mại 

Thái Hưng lập với giả thuyết là CTCP Thép Việt Ý đang hoạt động bình thường và 

các thông tin công bố bởi CTCP Thép Việt Ý là đầy đủ và minh bạch. Trong thời hạn 

chào mua, Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng được quyền rút lại hoặc điều chỉnh 

hồ sơ đăng ký chào mua đã công bố khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:  



- Số lượng cổ phiếu các cổ đông CTCP Thép Việt Ý đăng ký bán không đạt số 

lượng mà CTCP Thương mại Thái Hưng đăng ký chào mua;  

- CTCP Thép Việt Ý thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu 

quyết thông qua bất kỳ hình thức nào. Ví dụ như tách, gộp cổ phiếu hoặc 

chuyển đổi cổ phần ưu đãi, chuyển đổi từ trái phiếu, v.v.;  

- CTCP Thép Việt Ý giảm vốn cổ phần;  

- CTCP Thép Việt Ý phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ;  

- CTCP Thép Việt Ý bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài 

sản;  

- CTCP Thép Việt Ý bị giải thể, phá sản hoặc thực hiện việc tổ chức lại công ty 

(chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp);  

- Cơ quan có thẩm quyền phát hiện thông tin quan trọng đã công bố là không 

chính xác.  

XII.  Thời hạn và phƣơng thức thanh toán 

Thực hiện thông qua Công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua, theo 

hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

XIII.  Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua công khai 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028.3914 3588   Fax: 028.3914 3209 

Website: vcsc.com.vn 

 Thái Nguyên, ngày 24 tháng 11 năm 2017 

TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI 

CTCP THƢƠNG MẠI THÁI HƢNG 

(Đã ký) 

 

 

 

 


