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I.I.I.I. CÁC NHÂN TCÁC NHÂN TCÁC NHÂN TCÁC NHÂN TỐỐỐỐ R R R RỦỦỦỦI ROI ROI ROI RO    
1.1.1.1. RRRRủủủủi ro vi ro vi ro vi ro vềềềề kinh t kinh t kinh t kinh tếếếế    

Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam có mối quan hệ mật thiết đến sự phát triển của thị 
trường chứng khoán Việt Nam. Khi nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng thì sẽ có tác động tích 
cực đến sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam và ngược lại. 

Hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) phụ thuộc chặt 
chẽ vào biến động của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi nền kinh tế và 
thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 
của VDSC và nguợc lại khi nền kinh tế Việt Nam chậm phát triển sẽ có những tác động tiêu 
cực đến sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam và gây khó khăn cho hoạt động 
kinh doanh của VDSC.  
2.2.2.2. RRRRủủủủi ro vi ro vi ro vi ro vềềềề pháp lu pháp lu pháp lu pháp luậậậậtttt    

Là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần trên TTCK Việt Nam, VDSC chịu 
sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán và thị trường 
chứng khoán... bao gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có 
liên quan.  

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung, chậm ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật 
có liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, các loại thuế... có ảnh hưởng lớn 
đến hoạt động của VDSC. 

3.3.3.3. RRRRủủủủi ro lãi sui ro lãi sui ro lãi sui ro lãi suấấấất:t:t:t:    

Biến động lãi suất trên thị trường tiền tệ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh 
chứng khoán của VDSC. Do nguồn vốn kinh doanh của công ty có một phần từ vốn vay tín 
dụng, do đó khi lãi suất thay đổi sẽ ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của công ty, điều này sẽ 
ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó khi lãi suất huy động trên thị 
trường tăng hay giảm, nhà đầu tư có thể cân nhắc tới việc chuyển một phần vốn đầu tư trên 
thị trường chứng khoán sang hình thức gửi tiết kiệm với lãi suất cố định hoặc ngược lại. 

4.4.4.4. RRRRủủủủi ro i ro i ro i ro thanh khothanh khothanh khothanh khoảảảảnnnn    

Danh mục đầu tư tự doanh của VDSC bao gồm cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết và 
trái phiếu. Rủi ro có thể xảy ra nếu giá thị trường của các loại chứng khoán này giảm nhanh 
nhưng VDSC không thể bán ra. 
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5.5.5.5. RRRRủủủủi ro i ro i ro i ro trong trong trong trong hohohohoạạạạt đt đt đt độộộộngngngng    
Thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình nhập lệnh của nhân viên môi giới do nhập sai lệnh của 
khách hàng. Bộ phận Kiểm soát Nội bộ được thiết lập kiểm tra việc tuân thủ quy trình nhập 
lệnh và tổ chức huấn luyện nhân viên nhằm giảm thiểu rủi ro. Các bằng chứng trong giao dịch 
như phiếu lệnh, băng ghi âm, hợp đồng và dữ liệu điện tử luôn được VDSC lưu giữ lại. 

Hệ thống giao dịch và kế toán trong tình trạng bị xâm nhập hoặc phá hủy, hoặc không sẵn 
sàng có thể gây thiệt hại khó lường. VDSC tổ chức bảo trì, kiểm tra, bảo mật, so khớp dữ liệu 
và sao lưu hàng ngày cũng như lưu trữ và bảo quản dữ liệu ở nhiều nơi, nhiều dạng khác 
nhau nhằm hạn chế tối đa rủi ro phát sinh. 

6.6.6.6. RRRRủủủủi i i i ro biro biro biro biếếếến đn đn đn độộộộng giá cng giá cng giá cng giá cổổổổ phi phi phi phiếếếếu niêm yu niêm yu niêm yu niêm yếếếếtttt    

Việc đưa cổ phiếu VDSC lên giao dịch trên UPCoM sẽ đem lại những lợi ích đáng kể cho 
Công ty như uy tín và thương hiệu; tăng cường tính thanh khoản cổ phiếu; hướng tới việc 
chuẩn mực hóa công tác quản trị; điều hành theo mô hình quản trị công ty ưu việt. Tuy nhiên, 
rủi ro biến động giá cổ phiếu trên TTCK là điều không tránh khỏi. Giá cả chứng khoán trên thị 
trường được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó tình hình hoạt động kinh doanh của tổ chức 
đăng ký giao dịch chỉ là một yếu tố mang tính tham khảo. Giá cả biến động phụ thuộc rất 
nhiều vào cung cầu cổ phiếu, yếu tố tâm lý nhà đầu tư, sự thay đổi quy định pháp luật về 
chứng khoán, tình hình kinh tế - xã hội … Sự biến động giá cả cổ phiếu chung trên thị trường 
chắc chắn có ảnh hưởng đến cổ phiếu VDSC. 

7.7.7.7. RRRRủủủủi ro ci ro ci ro ci ro cạạạạnh tranhnh tranhnh tranhnh tranh    
Với hơn 100 công ty chứng khoán được cấp phép chính thức, tính cạnh tranh giữa các công 
ty chứng khoán về khách hàng, chất lượng dịch vụ càng ngày càng trở nên gay gắt. VDSC 
thuộc nhóm công ty chứng khoán được phép triển khai đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh và 
có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với cổ đông chiến lược là Eximbank - một trong những ngân 
hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán 
đã tham gia thị trường từ những ngày đầu thành lập, các công ty chứng khoán thuộc các 
ngân hàng thương mại nhà nước hay ngân hàng thương mại cổ phần... đều có những lợi thế 
riêng biệt trong khâu hỗ trợ nguồn vốn hoạt động, phát triển mạng lưới chi nhánh phục vụ, hỗ 
trợ khách hàng và tìm kiếm khách hàng.  
8.8.8.8. RRRRủủủủi ro kháci ro kháci ro kháci ro khác    
Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, hoạt động của công ty có thể chịu ảnh hưởng của thiên tai 
như động đất, lũ lụt, dịch bệnh ... mà khi xảy ra có thể gây thiệt hại tài sản của công ty cũng 
như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của VDSC.  
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CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN N N N CHCHCHCHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

���� Ông Nguyễn Thành Long    Chủ tịch Hội đồng quản trị  

���� Ông Nguyễn Miên Tuấn   Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc  

���� Ông Nguyễn Hiếu   Phó Tổng Giám đốc 

���� Ông Tôn Thất Diên Khoa  Trưởng Ban Kiểm soát 

���� Ông Lê Minh Hiền   Kế Toán trưởng 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do những người chịu 
trách nhiệm nêu trên và do Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp của VDSC soạn thảo. 
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 dữ liệu thực tế mà chúng tôi 
biết được, hoặc đã điều tra, thu thập một cách có hệ thống. 
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III.III.III.III. CÁC KHÁI NICÁC KHÁI NICÁC KHÁI NICÁC KHÁI NIỆỆỆỆMMMM    

� BBBBảảảản n n n công bcông bcông bcông bốốốố thông tin thông tin thông tin thông tin:  Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, 
hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu 
tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư. 

� CCCCổổổổ ph ph ph phầầầầnnnn:  Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. 

� CCCCổổổổ phi phi phi phiếếếếuuuu:  Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của 
người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần. 

� CCCCổổổổ đông đông đông đông:  Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của 
Công ty. 

� CCCCổổổổ t t t tứứứứcccc:  Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền 
mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của 
Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính. 

� TTTTổổổổ ch ch ch chứứứức c c c đăng kđăng kđăng kđăng ký giaoý giaoý giaoý giao d d d dịịịịchchchch:  Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 

�     TTTTổổổổ ch ch ch chứứứức kic kic kic kiểểểểm toánm toánm toánm toán:  Công ty TNHH Ernst & Young 

Các tCác tCác tCác từừừừ ho ho ho hoặặặặc nhóm tc nhóm tc nhóm tc nhóm từừừừ vi vi vi viếếếết tt tt tt tắắắắt trong t trong t trong t trong BBBBảảảản công bn công bn công bn công bốốốố thông tin thông tin thông tin thông tin::::    

���� VDSC  Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 

���� UBCKNN  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

���� SGDCK  Sở Giao dịch Chứng khoán 

���� HOSE  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM 

���� HASTC  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

���� TTCK  Thị trường Chứng khoán 

���� EXIMBANK  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 

���� ĐHĐCĐ   Đại hội đồng cổ đông 

���� HĐQT  Hội đồng quản trị 

���� BKS  Ban Kiểm soát 

���� BTGĐ  Ban Tổng Giám đốc 

���� KSNB Kiểm soát nội bộ 

���� CBCNV  Cán bộ công nhân viên 

���� BCTC  Báo cáo tài chính 

���� CTCP  Công ty cổ phần. 



CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN        99999999        

IV.IV.IV.IV. TÌNH HÌNH VÀ TÌNH HÌNH VÀ TÌNH HÌNH VÀ TÌNH HÌNH VÀ ĐĐĐĐẶẶẶẶC ĐIC ĐIC ĐIC ĐIỂỂỂỂM CM CM CM CỦỦỦỦA TA TA TA TỔỔỔỔ CH CH CH CHỨỨỨỨC C C C ĐĂNG KÝ GIAO DĐĂNG KÝ GIAO DĐĂNG KÝ GIAO DĐĂNG KÝ GIAO DỊỊỊỊCHCHCHCH    

1.1.1.1. Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt quá trình hình thành và phát trit quá trình hình thành và phát trit quá trình hình thành và phát trit quá trình hình thành và phát triểểểểnnnn    

1.11.11.11.1 GiGiGiGiớớớới thii thii thii thiệệệệu vu vu vu vềềềề Công ty Công ty Công ty Công ty    

���� Tên công ty : CÔNG TY C CÔNG TY C CÔNG TY C CÔNG TY CỒỒỒỒ PH PH PH PHẦẦẦẦN N N N CHCHCHCHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

���� Tên tiếng Anh : VIET DRAGON SECURITIES CORPORATIONVIET DRAGON SECURITIES CORPORATIONVIET DRAGON SECURITIES CORPORATIONVIET DRAGON SECURITIES CORPORATION    

���� Tên viết tắt : VDSCVDSCVDSCVDSC 

���� Vốn điều lệ : 330.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ đồng) 

���� Trụ sở chính : Lầu 3-4-5 Estar Building, 147–149 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM 

���� Số điện thoại : 84.8 6299 2006 - Fax : 84.8 6299 2007 

���� Email : vdsc@vdsc.com.vn 

���� Website : www.vdsc.com.vn 

���� Ngành nghề kinh doanh: 

❖ Môi giới chứng khoán; 

❖ Tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán; 

❖ Tự doanh chứng khoán; 

❖ Bảo lãnh phát hành chứng khoán. 

1.21.21.21.2 Quá trình hình thành và phát triQuá trình hình thành và phát triQuá trình hình thành và phát triQuá trình hình thành và phát triểểểểnnnn    

VDSC được UBCKNN cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-
GPĐKKD ngày 21/12/2006 với số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Ngày 15/08/2007, UBCKNN đã 
chấp thuận cho VDSC tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 
32/UBCK-GP. Đến ngày 08/08/2008, VDSC có vốn điều lệ là 330 tỷ đồng theo Giấy phép 
điều chỉnh số 147/UBCK-GP. Các cột mốc quan trọng trong quá trình hoạt động của VDSC: 

12 – 2006 Thành lập với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. 

08 – 2007 VDSC tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng từ việc phát hành thêm cổ 
phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 200 tỷ đồng. 

12 – 2007 Khai trương Đại lý nhận lệnh Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang. 

02 – 2008 Chi nhánh Hà Nội được thành lập và đi vào hoạt động. 

08 – 2008 VDSC tăng vốn điều lệ lên 330 tỷ đồng từ việc phát hành thêm cổ 
phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 30 tỷ đồng cho cổ đông chiến 
lược là Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam. 

09 – 2008 Khai trương Đại lý nhận lệnh Sài Gòn. 
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10 – 2008 Khai trương Đại lý nhận lệnh Bình Dương. 

10 – 2008 VDSC nhận giải thưởng Cúp vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” 
và “Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam” do Hiệp hội kinh doanh 
chứng khoán Việt Nam (VASB), Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân 
hàng Việt Nam (CIC) và Tạp chí Chứng khoán Việt Nam – UBCKNN 
phối hợp tổ chức. 

03 – 2009 VDSC giới thiệu Hệ thống giao dịch trực tuyến 

2.2.2.2. Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu tu tu tu tổổổổ ch ch ch chứứứứcccc    

Sơ đSơ đSơ đSơ đồồồồ    ttttổổổổ ch ch ch chứứứứcccc c c c củủủủa công tya công tya công tya công ty    

 

HHHHỘỘỘỘI SI SI SI SỞỞỞỞ CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY CÔNG TY            

Địa chỉ  : Lầu 3, 4, 5, Estar Building, 147 – 149 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM 

Điện thoại : 84.8 6299 2006 

Fax  : 84.8 6299 2007 

Chi nhánh Hà NChi nhánh Hà NChi nhánh Hà NChi nhánh Hà Nộộộộiiii    

Địa chỉ  : Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà 74 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại : 84.4 6288 2006 

Fax  : 84.4 6288 2008 

ĐĐĐĐạạạại lý nhi lý nhi lý nhi lý nhậậậận ln ln ln lệệệệnh Đà Nnh Đà Nnh Đà Nnh Đà Nẵẵẵẵngngngng    

Địa chỉ  : 48 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại : 84.511 386 7084 

Fax  : 84.511 386 7085 

ĐĐĐĐạạạại lý nhi lý nhi lý nhi lý nhậậậận ln ln ln lệệệệnh Nha Trangnh Nha Trangnh Nha Trangnh Nha Trang    

Địa chỉ  : 63 Yersin, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà 

Điện thoại : 84.58 356 1485 

Fax  : 84.58 382 6715 



CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN        1111111111111111        

ĐĐĐĐạạạại lý nhi lý nhi lý nhi lý nhậậậận ln ln ln lệệệệnh Bình Dnh Bình Dnh Bình Dnh Bình Dươngươngươngương            

Địa chỉ  : 244 Đại lộ Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

Điện thoại : 84.650 383 4264 

Fax  : 84.650 383 4265 

ĐĐĐĐạạạại lý nhi lý nhi lý nhi lý nhậậậận ln ln ln lệệệệnh Sài Gònnh Sài Gònnh Sài Gònnh Sài Gòn    

Địa chỉ  : 28 – 30 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM 

Điện thoại : 84.8 3915 1972 

Fax  : 84.8 3914 3150 

ĐĐĐĐạạạại lý nhi lý nhi lý nhi lý nhậậậận ln ln ln lệệệệnh Cnh Cnh Cnh Cầầầần Thơn Thơn Thơn Thơ 

Địa chỉ  : 08 Phan Đình Phùng, Tp.Cần Thơ 

Điện thoại : 84.71 381 7578 

Fax  : 84.71 382 1916 

3.3.3.3. Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu bu bu bu bộộộộ máy qu máy qu máy qu máy quảảảản lý cn lý cn lý cn lý củủủủa công tya công tya công tya công ty    

Sơ đSơ đSơ đSơ đồồồồ b b b bộộộộ máy qu máy qu máy qu máy quảảảản lý cn lý cn lý cn lý củủủủa công tya công tya công tya công ty    
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• ĐĐĐĐạạạại i i i hhhhộộộội đi đi đi đồồồồng cng cng cng cổổổổ đông đông đông đông    

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết 
định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ có quyền bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty. Quyền và 
nhiệm vụ của ĐHĐCĐ được quy định cụ thể  tại Điều lệ Công ty. 

• HHHHộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị    

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định. HĐQT 
có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc. Quyền và nhiệm vụ của HĐQT 
được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty. 

• Ban kiBan kiBan kiBan kiểểểểm soátm soátm soátm soát    

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra và 
bãi miễn. Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc 
quản lý điều hành công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định cụ thể tại 
Điều lệ Công ty. 

• TTTTổổổổng Gng Gng Gng Giám điám điám điám đốốốốcccc    

Tổng Giám đốc công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm và được sự ủy nhiệm đủ quyền 
hạn cần thiết để thi hành các quyết định của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc là người điều hành 
hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về 
việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc được quy 
định cụ thể tại Điều lệ Công ty. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc. 

• Các Các Các Các ỦỦỦỦy y y y banbanbanban/H/H/H/Hộộộội đi đi đi đồồồồngngngng    

Là các cơ quan do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện 
các chức năng chuyên môn cụ thể. 

• KhKhKhKhốốốối Di Di Di Dịịịịch ch ch ch vvvvụụụụ    chchchchứứứứngngngng khoán: khoán: khoán: khoán:    

Khối Dịch vụ chứng khoán bao gồm: Phòng quản lý giao dịch, Phòng môi giới và Phòng phát 
triển kinh doanh. Trong đó: 

- Phòng Môi giới có chức năng quản lý hoạt động môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán và các 
sản phẩm dịch vụ có liên quan của toàn Công ty; Quản lý hoạt động môi giới, tư vấn đầu tư 
chứng khoán tại Hội sở; phát triển khách hàng đối với dịch vụ môi giới; tư vấn đầu tư cho khách 
hàng ; thực hiện công tác chăm sóc khách hàng. 

- Phòng Quản lý giao dịch là đầu mối quản lý hoạt động giao dịch chứng khoán và các sản 
phẩm dịch vụ có liên quan của toàn Công ty; Quản lý hoạt giao dịch chứng khoán tại Hội 
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sở; Quản lý giao dịch chứng khoán niêm yết và công ty đại chúng; Quản lý hoạt động lưu 
ký chứng khoán; Quản lý các dịch vụ gia tăng khác; Dịch vụ quản lý cổ đông. 

- Phòng phát triển kinh doanh có nhiệm vụ phát triển khách hành mới tham gia mở tài khoản 
giao dịch chứng khoán tại Công ty, giới thiệu các dịch vụ mới cho các nhà đầu tư. 

• KhKhKhKhốốốối Tư vi Tư vi Tư vi Tư vấấấấn n n n TàiTàiTàiTài chính doanh nghi chính doanh nghi chính doanh nghi chính doanh nghiệệệệpppp    

Khối Tư vấn có chức năng cung cấp các dịch vụ tư vấn và tài chính doanh nghiệp, dịch vụ bảo 
lãnh phát hành chứng khoán cho khách hàng là các doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH, 
công ty cổ phần…  

• KhKhKhKhốốốốiiii    ĐĐĐĐầầầầuuuu tư tư tư tư    

Khối Đầu tư bao gồm Phòng Đầu tư và Phòng Phân tích.  

- Phòng Đầu tư có chức năng thực hiện nghiệp vụ đầu tư tự doanh cho Công ty.  

- Phòng Phân tích có chức năng tổng hợp, nghiên cứu, phân tích phục vụ hoạt động đầu tư của 
Công ty và cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho khách hàng; giữ vai trò là trung tâm thông tin 
của Công ty và các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc. 

• Phòng KiPhòng KiPhòng KiPhòng Kiểểểểm m m m soátsoátsoátsoát n n n nộộộội bi bi bi bộộộộ    

Phòng Kiểm soát nội bộ có chức năng kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định pháp luật, quy 
định, quy trình nội bộ trong Công ty; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phân quyền 
của cán bộ quản lý; quản lý hệ thống văn bản lập quy; công tác pháp chế và các nhiệm vụ khác 
theo phân công của Tổng Giám đốc. 

• Phòng Tài Phòng Tài Phòng Tài Phòng Tài chínhchínhchínhchính k k k kếếếế toán toán toán toán    

Phòng Tài chính kế toán có chức năng quản lý kế hoạch kinh doanh của Công ty; quản lý 
nguồn vốn; quản lý chế độ tài chính kế toán; thực hiện công tác kế toán tổng hợp, kế toán chi 
tiết và hậu kiểm chứng từ kế toán và các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc. 

• Phòng Hành chính Phòng Hành chính Phòng Hành chính Phòng Hành chính ---- Nhân s Nhân s Nhân s Nhân sựựựự    

Phòng Hành chính – Nhân sự có chức năng quản lý và phát hành văn thư; quản lý tài sản và sử 
dụng chi phí; thực hiện công tác bảo vệ và an ninh; thực hiện công tác hành chánh phục vụ; 
thực hiện công tác tuyển dụng; quản lý nhân sự  và đào tạo; quản lý lương và chế độ đãi ngộ và 
các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc. 

• Phòng Phòng Phòng Phòng CôngCôngCôngCông    nghnghnghnghệệệệ thông tin thông tin thông tin thông tin    

Phòng Công nghệ thông tin có chức năng thực hiện công tác quản trị mạng cho toàn Công ty; 
công tác quản trị hệ thống công nghệ thông tin; công tác an toàn và bảo mật thông tin; công tác 
quản lý hệ thống chứng khoán lõi; phát triển ứng dụng công nghệ và các nhiệm vụ khác theo 
phân công của Tổng Giám đốc. 
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4.4.4.4. Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu cu cu cu cổổổổ đông c đông c đông c đông củủủủa Công tya Công tya Công tya Công ty    

4.1.4.1.4.1.4.1. Danh sách cDanh sách cDanh sách cDanh sách cổổổổ đông n đông n đông n đông nắắắắm gim gim gim giữữữữ t t t từừừừ t t t trên 5% vrên 5% vrên 5% vrên 5% vốốốốn cn cn cn cổổổổ ph ph ph phầầầần cn cn cn củủủủa công tya công tya công tya công ty    tính tính tính tính đđđđếếếến ngày n ngày n ngày n ngày 11112222////00006666/200/200/200/2009999    

SttSttSttStt    Tên CTên CTên CTên Cổổổổ đông đông đông đông    
SSSSốốốố CMND/ CMND/ CMND/ CMND/    

ĐKKDĐKKDĐKKDĐKKD    
ĐĐĐĐịịịịa cha cha cha chỉỉỉỉ    

SSSSốốốố lư lư lư lượợợợngngngng    

ccccổổổổ ph ph ph phầầầầnnnn    

TTTTỷỷỷỷ l l l lệệệệ    

ssssởởởở h h h hữữữữuuuu    

1 
Ngân hàng TMCP XNK 
Việt Nam (Eximbank) 

059023 
7, Lê Thị Hồng Gấm, P. 
NTB, Q.1, TP.HCM 

5.970.000 18,09% 

2 
Tổng Công ty thương mại 

Sài Gòn (Satra) 
4106000103 

275B Phạm Ngũ Lao, Q.1, 

TP.HCM 
2.430.000 7,36% 

3 
Công ty CP Đầu tư Tài 
chính Sài Gòn Á Châu 

4103002438 
Số 5-7 Trịnh Văn Cấn, P. 
Cầu Ông Lãnh, Q. 1, 
TP.HCM 

5.130.000 15,55% 

4 
Công ty CP cung ứng 

tàu biển Sài Gòn 
4103004388 

2A Nguyễn Huệ, P.Bến 

Nghé, Quận 1 
2.430.750 7,37% 

5 Bà Vương Thị Vân 011713666 B7, Giảng Võ, Hà Nội 1.810.000 5,48% 

    TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng      17.17.17.17.770770770770.750.750.750.750    53,53,53,53,85858585%%%%    

4.2.4.2.4.2.4.2. DDDDanh sách canh sách canh sách canh sách cổổổổ đông sáng l đông sáng l đông sáng l đông sáng lậậậập và tp và tp và tp và tỉỉỉỉ l l l lệệệệ c c c cổổổổ ph ph ph phầầầần nn nn nn nắắắắm gim gim gim giữữữữ t t t tạạạại thi thi thi thờờờời i i i đđđđiiiiểểểểm m m m 11112222////00006666/200/200/200/2009999    
ThThThThờờờời đii đii đii điểểểểmmmm    

11112222/06/2009*/06/2009*/06/2009*/06/2009*    SttSttSttStt    CCCCổổổổ đông đông đông đông    ĐĐĐĐịịịịa cha cha cha chỉỉỉỉ    

SSSSốốốố lư lư lư lượợợợng CPng CPng CPng CP    % s% s% s% sởởởở h h h hữữữữuuuu    

1 
Ngân hàng TMCP XNK 
Việt Nam (Eximbank) 

Số 7, Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM 

5.970.000 18.09 

2 
Công ty CP Đầu tư Tài 

chính Sài Gòn Á Châu 

Lầu 1, 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, 

P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM 
5.130.000 15,55 

3 
Tổng Công ty thương mại 
Sài Gòn (Satra) 

275B Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM 2.430.000 7,36 

4 Ông Nguyễn Miên Tuấn 
308/9 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân 

Bình, TP.HCM 
785.000 2,38 

5 Ông Nguyễn Vạn Lý 
20/C76 Đường 3/2, P12, Q10, 
TP.HCM 

500.000 1,52 

    TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng        14.815.00014.815.00014.815.00014.815.000    44,8944,8944,8944,89    

Ghi chú : (*) Vốn điều lệ  thời điểm 12/06/2009 là 330 tỷ đồng. 

Tổng Số cổ phiếu của các cổ đông sáng lập là 14.815.000 cổ phiếu bị hạn chế chuyển 
nhượng trong vòng 03 năm theo quy định Luật doanh nghiệp, cụ thể từ ngày 15/12/2006 
đến ngày 15/12/2009. 
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4.3.4.3.4.3.4.3. Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu cu cu cu cổổổổ đông đông đông đông Công ty t Công ty t Công ty t Công ty tạạạại thi thi thi thờờờời đii đii đii điểểểểm m m m 12121212////06060606/200/200/200/2009999    

SttSttSttStt    CCCCổổổổ đông đông đông đông    SSSSốốốố lư lư lư lượợợợng cng cng cng cổổổổ đông đông đông đông    SSSSốốốố lư lư lư lượợợợng cng cng cng cổổổổ ph ph ph phầầầầnnnn    TTTTỷỷỷỷ l l l lệệệệ c c c cổổổổ ph ph ph phầầầầnnnn    

1 Tổ chức 06 16.829.800 51,00% 

 - Trong nước 06 16.829.800 51,00% 

 - Nước ngoài 0 0 0,00% 

2 Cá nhân 314 16.170.200 49,00% 

 - Trong nước 314 16.170.200 49,00% 

 - Nước ngoài 0 0 0,00% 

@@@@    TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    333320202020    33.000.00033.000.00033.000.00033.000.000    100,00%100,00%100,00%100,00%    

5.5.5.5. Danh sách nhDanh sách nhDanh sách nhDanh sách nhữữữững công ty mng công ty mng công ty mng công ty mẹẹẹẹ    và công ty con và công ty con và công ty con và công ty con ccccủủủủa VDSCa VDSCa VDSCa VDSC    

Không có. 

6.6.6.6. HoHoHoHoạạạạt đt đt đt độộộộng kinh doanhng kinh doanhng kinh doanhng kinh doanh    

6.1.6.1.6.1.6.1. SSSSảảảản phn phn phn phẩẩẩẩm, dm, dm, dm, dịịịịcccch vh vh vh vụụụụ chính chính chính chính    

VDSC được cấp phép hoạt động tất cả các loại hình dịch vụ liên quan đến chứng khoán trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm:  

6.1.16.1.16.1.16.1.1 DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ Môi gi Môi gi Môi gi Môi giớớớới Chi Chi Chi Chứứứứng khoánng khoánng khoánng khoán    

Với quy mô hoạt động gồm trụ sở chính tại TPHCM, chi nhánh tại Hà Nội và 5 đại lý nhận 
lệnh  Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Sài Gòn, Bình Dương lần lượt được khai trương từ giữa 
cuối tháng 12/2007 đến tháng 10/2008. Đến 31/05/2009, VDSC đã quản lý hơn 13.781 tài 
khoản, trong đó có 13.647 tài khoản của cá nhân trong nước, 29 tài khoản của tổ chức trong 
nước, 103 tài khoản của cá nhân nước ngoài và 2 tài khoản tổ chức nước ngoài. 

Từ tháng 03/2009, VDSC đã đưa hệ thống giao dịch trực tuyến eDragon (trading online) vào 
hoạt động. Trong năm 2008, thị phần môi giới của VDSC tại Hose vào khoảng 2,1% và thị 
phần môi giới tại Hastc vào khoảng 0,8%. Ngoài ra, VDSC còn triển khai khá mạnh hoạt động 
môi giới chứng khoán chưa niêm yết. 

❖ DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ môi gi môi gi môi gi môi giớớớới cho nhà đi cho nhà đi cho nhà đi cho nhà đầầầầu tư tu tư tu tư tu tư tổổổổ ch ch ch chứứứứcccc và cá nhân và cá nhân và cá nhân và cá nhân    

VDSC chú trọng phát triển dịch vụ phân tích, hệ thống giao dịch và dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Các 
sản phẩm cung cấp bao gồm: 

• Đặt lệnh qua hệ thống Call Center, fax, email hay qua phương thức giao dịch trực 
tuyến; 
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• Các dịch vụ hỗ trợ quản lý tài khoản giao dịch hoặc thông tin cho nhà đầu tư thông 
qua SMS, Website và Call Center; 

• Ứng trước tiền bán chứng khoán; 

• Kết hợp ngân hàng hỗ trợ khách hàng có nhu cầu vay cầm cố chứng khoán niêm 
yết và OTC nhằm tăng cường nguồn vốn đầu tư; 

• Thực hiện nghiệp vụ REPO và dịch vụ báo giá cổ phiếu OTC; 

• Các dịch vụ thu xếp vốn cho nhà đầu tư. 

❖ DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    môi gimôi gimôi gimôi giớớớới i i i chchchchứứứứng khoán chưa niêm yng khoán chưa niêm yng khoán chưa niêm yng khoán chưa niêm yếếếếtttt....    

Với đội ngũ nhân sự môi giới nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp, từ khi thành lập đến nay, 
VDSC đã cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán chưa niêm yết với chất lượng tốt nhất cho 
nhiều khách hàng tổ chức trong và ngoài nước. Lợi thế quản lý cổ đông cho Eximbank đã tạo 
điều kiện để VDSC đẩy mạnh nghiệp vụ kinh doanh này, tạo được nguồn thu nhập ổn định và 
phát triển thêm các nhà đầu tư mới.  

Ngoài ra, VDSC còn kết hợp với ngân hàng hỗ trợ khách hàng có nhu cầu vay cầm cố chứng 
khoán niêm yết và chưa niêm yết nhằm gia tăng nguồn vốn đầu tư, thực hiện nghiệp vụ 
REPO và dịch vụ báo giá chứng khoán chưa niêm yết, các dịch vụ về dàn xếp vốn cho nhà 
đầu tư. 

❖ QuQuQuQuảảảản lý cn lý cn lý cn lý cổổổổ đông đông đông đông    

VDSC nhận ủy quyền của các tổ chức phát hành chưa niêm yết thực hiện: 

• Quản lý việc chuyển nhượng cổ phần 

• Chi trả cổ tức và các quyền khác liên quan đến cổ đông 

Với dịch vụ này, VDSC góp phần tăng cường tính truyền thông giữa doanh nghiệp – cổ đông 
và mang lại sự hài lòng cho cổ đông của các doanh nghiệp bởi sự chuyên nghiệp, nhanh 
chóng và thuận tiện. Hiện nay dịch vụ quản lý cổ đông đã được VDSC nâng cấp triển khai 
trực tuyến nhằm mang lại thuận lợi nhất cho tổ chức phát hành và nhà đầu tư.  

Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc rút ngắn thời gian chuyển nhượng, hiện nay 
là T+0 (nhà đầu tư có thể mua và bán ngay trong ngày), VDSC hiện đã và đang quản lý hơn 
10.000 cổ đông cho các doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam 
(Eximbank), Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long), Công ty cổ phần Bệnh viện 
Tim Tâm Đức, Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai, Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, 
Công ty cổ phần Pymepharco và Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông. 
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❖ Cung cCung cCung cCung cấấấấp các sp các sp các sp các sảảảản phn phn phn phẩẩẩẩm thông tinm thông tinm thông tinm thông tin    

Hiểu được một cách rõ ràng nhu cầu thật sự của các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư chứng 
khoán chính là THÔNG TIN, VDSC đang tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động này. Hiện 
tại, VDSC đang là một trong những công ty chứng khoán đầu tư cho hệ thống thông tin tốt 
nhất nhằm phục vụ cho mọi đối tượng từ các nhà đầu tư cá nhân cho đến các tổ chức đầu tư 
chuyên nghiệp. Hiện nay, VDSC đang triển khai đồng bộ 05 sản phẩm chuyên biệt sau: 

• Bản tin chứng khoán ngày 
• Bản tin chứng khoán tuần 
• Báo cáo phân tích công ty 
• Bản phân tích kỹ thuật hàng tuần 
• Báo cáo chiến lược đầu tư hàng tháng 

Nội dung các Bản tin bao gồm: 

• Bình luận, nhận định diễn biến tình hình thị trường chứng khoán; 
• Các thông tin mới nhất được công bố từ SGDCK, TTGDCK và các Công ty 

niêm yết; 
• Các tin tức và những bài bình luận tổng hợp về tình hình kinh tế, tài chính; 
• Tham khảo giá cả các loại cổ phiếu từ thị trường chưa niêm yết; 
• Những thông tin phân tích từ VDSC hoặc các nguồn thông tin khác; 
• Phân tích kỹ thuật, dự báo xu hướng thị trường và một số cổ phiếu tiêu biểu. 
• Tổng hợp, phân tích và dự đoán thông tin kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, thông 

tin ngành, doanh nghiệp và chiến lược đầu tư. 

6.1.26.1.26.1.26.1.2 HoHoHoHoạạạạt đt đt đt độộộộng tng tng tng tựựựự doanh doanh doanh doanh    

VDSC sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay tín dụng để đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, cổ 
phiếu chưa niêm yết và các loại trái phiếu. VDSC đã xây dựng danh mục đầu tư tự doanh hợp 
lý và hiệu quả bao gồm các chứng khoán niêm yết, chưa niêm yết, trên nguyên tắc đa dạng 
hoá danh mục đầu tư để phân tán rủi ro, đảm bảo cân bằng và tập trung vào các chứng 
khoán có tiềm năng tăng trưởng tốt, ổn định. VDSC không đầu tư vào bất động sản, vàng hay 
ngoại tệ. 

VDSC thực hiện chính sách sử dụng vốn thận trọng, xác định được một chiến lược đầu tư 
thích hợp cho từng thời kỳ và thay đổi của thị trường. Hoạt động đầu tư được chuẩn hóa bằng 
các qui định, quy trình thực hiện công việc rõ ràng từ giai đoạn thu thập thông tin, phân tích 
cơ hội đầu tư và xét duyệt của Ban điều hành/Hội đồng đầu tư. Các quy chế đầu tư, quy chế 
hoạt động của Hội đồng đầu tư, các quy trình hướng dẫn thực hiện và giám sát hoạt động đầu 
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tư được ban hành để đảm bảo hoạt động đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với 
chính sách quản lý rủi ro của VDSC. Danh mục đầu tư được phân bổ hợp lý theo cơ cấu về 
thời gian đầu tư, cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, cơ cấu về ngành nghề, giá trị đầu tư, tỷ 
lệ sở hữu nhằm đảm bảo việc quản lý rủi ro và mang lại hiệu quả cao nhất. 

Với phương châm tổ chức hoạt động tự doanh minh bạch, tránh xung đột lợi ích giữa Công ty 
và khách hành. Song song với các qui định về nghiệp vụ, VDSC đã xây dựng một đội ngũ cán 
bộ đầu tư chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cao. Đây là một yêu cầu khắt khe nhằm 
hướng tới xây dựng VDSC trở thành một nhà đầu tư có tổ chức hiệu quả và chuyên nghiệp. 

CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH NGHÊ CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH NGHÊ CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH NGHÊ CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH NGHÊ 
 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
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23%
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6%
Tài chính

Xây dựng & VLXD

Nguyên liệu cơ bản

Y tế

Hàng tiêu dùng

Sản phẩm & DV Công nghiệp

 

6.1.36.1.36.1.36.1.3 DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ Tư v Tư v Tư v Tư vấấấấn Tài chính Doanh nghin Tài chính Doanh nghin Tài chính Doanh nghin Tài chính Doanh nghiệệệệpppp    

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm và tận tâm, VDSC đã cung cấp các giải 
pháp tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu huy động vốn và yêu cầu phát triển hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. Dịch vụ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp của VDSC bao gồm: 

❖ Tư vTư vTư vTư vấấấấn cn cn cn cổổổổ ph ph ph phầầầần hoán hoán hoán hoá    

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thường gắn liền với các thay đổi về cơ cấu sở hữu và hoại 
hình doanh nghiệp; chuyển đổi doanh nghiệp cũng gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu tổ 
chức và quy chế quản trị doanh nghiệp và nhiều thay đổi khác đòi hỏi doanh nghiệp, chủ 
doanh nghiệp và người lao động cần phải thích ứng. Chính vì vậy, để đảm bảo cho hoạt động 
kinh doanh vẫn tiến triển bình thường thì quá trình chuyển đổi cần phải được chuẩn bị và tổ 
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chức một cách nhanh chóng, khoa học và chuyên nghiệp. VDSC hiện đang cung cấp các 
dịch vụ tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp như sau: 

• Tư vấn cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần: 

� Định giá doanh nghiệp;  

� Xử lý các vấn đề về tài chính, cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp;  

� Xây dựng đề án cổ phần hóa;  

� Xây dựng điều lệ;  

� Tổ chức bán đấu giá cổ phần;  

� Tổ chức đại hội cổ đông và Đăng ký kinh doanh. 

• Ngoài dịch vụ tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, VDSC còn cung cấp 
dịch vụ chuyển đổi hình thức các doanh nghiệp khác sang hình thức công ty cổ 
phần, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn 
(TNHH) một thành viên, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành 
công ty TNHH hoặc công ty cổ phần...  

Một số khách hàng tiêu biểu của VDSC đã và đang triển khai thực hiện tư vấn chuyển đổi loại 
hình doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Đức Mạnh (chủ đầu tư khu phức hợp Vĩnh Trung 
Plaza tại Đà Nẵng), Công ty cổ phần Dệt may Thái Tuấn... 

❖ Tư vTư vTư vTư vấấấấn phát hành chn phát hành chn phát hành chn phát hành chứứứứng khoánng khoánng khoánng khoán    

Đối với các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết có nhu cầu tăng vốn điều lệ, VDSC cung 
cấp cho khách hàng các dịch vụ sau: 

• Phân tích cấu trúc tài chính và nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp. Tư vấn 
lựa chọn phương án huy động vốn, xây dựng phương án sử dụng vốn;  

• Xây dựng phương án phát hành chứng khoán, lộ trình, thủ tục và thời điểm phát hành;  

• Chuẩn bị bản cáo bạch công bố thông tin và các hồ sơ liên quan đến việc phát hành; 

• Xin phép chấp thuận phát hành, chào bán chứng khoán từ cơ quan có thẩm 
quyền, liên lạc với cơ quan thẩm quyền giải đáp các vướng mắc phát sinh và 
hướng giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể;  

• Đề nghị cơ cấu giá phát hành hợp lý; 

• Giới thiệu các nhà đầu tư lớn; 

• Phân phối chứng khoán. 
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Hiện nay VDSC đã và đang thực hiện dịch vụ tư vấn phát hành cho một số tổ chức lớn như: 
Ngân hàng thương mại cổ phần XNK Việt Nam (Eximbank), Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy 
(NBB), Công ty cổ phần Pymepharco (PMP), Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn 
(SPC), Công ty cổ phần xây dựng công trình 545, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533, 
Công ty cổ phần Tribeco, Công ty cổ phần bệnh viện Tim Tâm Đức, Công ty cổ phần Vifon, 
Công ty cổ phần dệt may Thái Tuấn, Công ty cổ phần bệnh viện Domedic, Công ty cổ phần 
dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh, Công ty cổ phần xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương, 
Công ty cổ phần Nam Dược, Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Quảng Ngãi . . .    

❖ Tư vTư vTư vTư vấấấấn niêm yn niêm yn niêm yn niêm yếếếết và đăng kt và đăng kt và đăng kt và đăng ký giao dý giao dý giao dý giao dịịịịchchchch    

Hiện tại, VDSC đã và đang thực hiện tư vấn niêm yết cho nhiều công ty, một số công ty tiêu 
biểu là Ngân hàng thương mại cổ phần XNK Việt Nam (Eximbank), Công ty CP Đầu tư Năm 
Bảy Bảy (NBB), Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina), Công ty cổ 
phần Pymepharco (PMP), Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC), các Công ty 
thành viên của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (như 533, 545, 525, 579)... 
Ngoài ra, VDSC cũng đã và đang tư vấn cho các doanh nghiệp sau đăng ký giao dịch công ty 
đại chúng trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết 
(UPCOM) như Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai, Công ty cổ phần Domenal... 

Bên cạnh việc thực hiện hoàn tất các thủ tục niêm yết và đăng ký giao dịch tại Hose và Hastc, 
VDSC còn giúp doanh nghiệp giới thiệu về hoạt động của đơn vị đến cộng đồng đầu tư thông 
qua việc tổ chức các chuyến thăm doanh nghiệp và giới thiệu cơ hội đầu tư trước khi niêm 
yết. Đồng thời, tư vấn cho các doanh nghiệp về quy trình công bố thông tin và chiến lược 
công bố thông tin sau khi niêm yết. 

❖ Tư vTư vTư vTư vấấấấn mua bán & sáp nhn mua bán & sáp nhn mua bán & sáp nhn mua bán & sáp nhậậậập, thu xp, thu xp, thu xp, thu xếếếếp vp vp vp vốốốốnnnn    

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu sáp nhập và mua lại, VDSC cung cấp các dịch vụ sau: 

• Xác định chiến lược và mục tiêu mua, bán và sáp nhập doanh nghiệp;  

• Khảo sát và đánh giá doanh nghiệp;  

• Định giá doanh nghiệp;  

• Đánh giá hiệu quả của việc mua, bán và sáp nhập doanh nghiệp và đưa ra những 
khuyến nghị phù hợp;  

• Xây dựng kế hoạch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;  

• Xây dựng cấu trúc hợp đồng mua, bán và sáp nhập;  

• Tìm kiếm và tổ chức thương lượng hợp đồng với các đối tác;  

• Các dịch vụ hỗ trợ sau mua, bán và sáp nhập. 
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❖ Tư vTư vTư vTư vấấấấn tái cn tái cn tái cn tái cấấấấu trúc tài chínhu trúc tài chínhu trúc tài chínhu trúc tài chính    

Trên cơ sở phân tích và đánh giá hiện trạng tình hình tài chính doanh nghiệp, VDSC sẽ 
tiến hành lập kế hoạch và phương án tài chính doanh nghiệp một cách hợp lý và phù hợp 
với các quy định của pháp luật. 

❖ GiGiGiGiảảảải pháp tư vi pháp tư vi pháp tư vi pháp tư vấấấấn trn trn trn trọọọọn góin góin góin gói    

VDSC đáp ứng một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác các yêu cầu của khách hàng khi 
khách hàng muốn tìm hiểu, giải đáp các vấn đề liên quan đến công bố thông tin, quy trình 
và thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông, đăng ký công ty đại chúng,...  

Với sản phẩm này, VDSC sẽ thực hiện cung cấp trọn gói cho khách hàng các dịch vụ cụ 
thể như sau: 

• Hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin định kỳ, bất thường 
và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật. 

• Hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hợp Đại hội cổ đông thường niên, bất 
thường và lấy kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định. 

• Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng. 

• Tư vấn chỉnh sửa điều lệ công ty theo quy định của pháp luật phù hợp với đặc thù 
hoạt động và định hướng phát triển của công ty. 

• Cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

• Cung cấp các báo cáo phân tích công ty, nhận định thị trường định kỳ của VDSC. 

• Phổ biến kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

6.1.46.1.46.1.46.1.4 BBBBảảảảo lãnh phát hành và o lãnh phát hành và o lãnh phát hành và o lãnh phát hành và đđđđạạạại lý phái lý phái lý phái lý phát hành cht hành cht hành cht hành chứứứứng khoánng khoánng khoánng khoán    

Dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của VDSC đảm bảo sự thành công chắc chắn của 
đợt phát hành cũng như đảm bảo nguồn vốn huy động cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. Với tiềm lực hiện tại, VDSC nhận bảo lãnh phát hành và làm đại lý 
phát hành chứng khoán: 

• Tổ chức giới thiệu với nhà đầu tư về đợt phát hành (roadshow);  

• Thực hiện phân phối chứng khoán;  

• Thực hiện cam kết bảo lãnh phát hành;  

• Báo cáo kết quả của đợt phát hành.  

Trong thời gian qua, VDSC đã thực hiện bảo lãnh phát hành thành công cho các khách hàng: 
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• Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): phát hành tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng 
lên 154 tỷ đồng trong năm 2007, giá trị bảo lãnh của VDSC là 114 tỷ đồng. 

• Công ty cổ phần Pymepharco (PMP): phát hành tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 
85 tỷ đồng trong năm 2008, giá trị bảo lãnh của VDSC là 138 tỷ đồng. 

6.1.56.1.56.1.56.1.5 Tư vTư vTư vTư vấấấấn đn đn đn đầầầầu tư chu tư chu tư chu tư chứứứứng khoánng khoánng khoánng khoán    

Với đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm, sự am hiểu thị trường và mối quan hệ đối tác sâu 
rộng, VDSC còn cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho khách hàng thông qua việc cung cấp 
thường xuyên các sản phẩm: 

� Báo cáo phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành kinh tế ngành kinh tế 

� Phân tích và định giá chứng khoán 

� Phân tích và dự báo về xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Bên cạnh đó, VDSC thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, thuyết trình về chứng khoán và 
thị trường chứng khoán nhằm giới thiệu những kiến thức, quy định và các cơ hội đầu tư cho 
các nhà đầu tư. 

6.1.66.1.66.1.66.1.6 Lưu kLưu kLưu kLưu ký chý chý chý chứứứứng khoánng khoánng khoánng khoán    

� Tiếp nhận các loại chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết của khách hàng ký gửi với 
thủ tục nhanh chóng và thuận tiện. 

� Hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các quyền liên quan tới chứng khoán đang sở 
hữu: quyền nhận cổ tức, quyền chia tách hoặc gộp cổ phiếu; quyền mua cổ phiếu; 
quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông; quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.    

6.1.76.1.76.1.76.1.7 DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    Phân tíchPhân tíchPhân tíchPhân tích    

Với đội ngũ chuyên viên phân tích có trình độ và giàu kinh nghiệm, ngay từ khi thành lập, VDSC 
đã đẩy mạnh dịch vụ này làm trọng tâm trong chiến lược thu hút và phát triển khách hàng. Hiện 
này, VDSC đã hoàn tất một hệ thống đầy đủ nhất các sản phẩm thông tin phân tích, cụ thể: 

❖ Các bản phân tích tóm tắt về các công ty đang niêm yết trên HOSE và HASTC. 

❖ Các bản phân tích chi tiết một số công ty tiêu biểu trên HOSE và HASTC. 

❖ Các bản phân tích về nền kinh tế Việt Nam, các ngành tiêu biểu chọn lọc bởi VDSC mà 
các nhà đầu tư quan tâm và các công ty tiêu biểu trong ngành; 

❖ Thông tin của một số các công ty tiêu biểu trên thị trường chứng khoán chưa niêm yết. 

❖ Báo cáo phân tích chiến lược đầu tư hàng tháng. 



CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN        2222222233333333        

Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu Doanh thu qua các năm:u Doanh thu qua các năm:u Doanh thu qua các năm:u Doanh thu qua các năm:    

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm 2007Năm 2007Năm 2007Năm 2007 (*) (*) (*) (*)    Năm 2008Năm 2008Năm 2008Năm 2008    
ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    

Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    %%%%    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    %%%%    

Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư 14.080 15,11% 13.465 15,86% 

Doanh thu hoạt động tự doanh chứng khoán 69.814 74,91% 2.150 2,53% 

Doanh thu tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành 3.216 3,45% 1.618 1,91% 

Doanh thu hoạt động quản lý cổ đông 1.048 1,12% 4.594 5,41% 

Hoàn nhập dự phòng 0 0,00% 44.748 52,70% 

Doanh thu về vốn kinh doanh 2.965 3,18% 7.848 9,24% 

Thu cổ tức và lãi đầu tư 1.831 1,96% 9.600 11,31% 

Các khoản thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh 248 0,27% 892 1,05% 

TTTTổổổổng doanh thung doanh thung doanh thung doanh thu    93.202 100%100%100%100%    84.914 100%100%100%100%    

Nguồn: Báo cáo tài chính của VDSC năm 2007, 2008 được kiểm toán của VDSC 
(*) Cho kỳ kế toán từ ngày 15 tháng 12 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007. 

6.2.6.2.6.2.6.2. ChiChiChiChiếếếến lưn lưn lưn lượợợợc phát tric phát tric phát tric phát triểểểểnnnn    

� Tăng cưTăng cưTăng cưTăng cườờờờng năng lng năng lng năng lng năng lựựựực tài chính:c tài chính:c tài chính:c tài chính: Tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho các 
đối tác chiến lược trong và ngoài nước. 

� Đa dĐa dĐa dĐa dạạạạng hóa ngung hóa ngung hóa ngung hóa nguồồồồn doanh thu:n doanh thu:n doanh thu:n doanh thu:  Đẩy mạnh hoạt động môi giới cho khách hàng tổ chức, tư 
vấn đầu tư cho các khách hàng lớn, hoạt động ngân hàng đầu tư (tư vấn phát hành và 
mua bán sáp nhập doanh nghiệp và hoạt động tự doanh. 

� ĐĐĐĐầầầầu tư nâng cu tư nâng cu tư nâng cu tư nâng cấấấấp hp hp hp hạạạạ t t t tầầầầng công nghng công nghng công nghng công nghệệệệ thông tin: thông tin: thông tin: thông tin: Bên cạnh đầu tư nguồn nhân lực, VDSC 
đang đầu tư nâng cấp toàn diện hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho công 
tác quản lý và cung cấp các dịch vụ tiện ích dành cho khách hàng. 

� TuyTuyTuyTuyểểểển dn dn dn dụụụụng và duy trì ng và duy trì ng và duy trì ng và duy trì đđđđộộộội ngi ngi ngi ngũ nhân sũ nhân sũ nhân sũ nhân sựựựự có chất lượng xuất sắc, tăng cường công tác đào 
tạo và duy trì chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển các giá trị cốt lõi của 
Công ty. 

� ThiThiThiThiếếếết lt lt lt lậậậập mp mp mp mốốốối quan hi quan hi quan hi quan hệệệệ lâu dài v lâu dài v lâu dài v lâu dài vớớớới khách hàngi khách hàngi khách hàngi khách hàng thông qua việc nâng cao chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ và giá trị thương hiệu. 
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6.3.6.3.6.3.6.3. ĐĐĐĐịịịịnh hưnh hưnh hưnh hướớớớng phát tring phát tring phát tring phát triểểểểnnnn 

Tầm nhìn của VDSC là trở thành một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu và tốt nhất 
Việt Nam. VDSC phải trở thành một trong những công ty chứng khoán có chất lượng sản 
phẩm - dich vụ tốt nhất, môi trường làm việc hấp dẫn nhất và hoạt động kinh doanh có hiệu 
quả nhất tại Việt Nam.  

Trong năm 2009, VDSC đề ra các mục tiêu phát triển như sau: 

Trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều 
khó khăn, thách thức như hiện nay, mục tiêu định hướng của VDSC trong năm 2009 là: 
“Tiếp tục lấy hoạt động đầu tư làm hoạt động chủ lực để tìm kiếm lợi nhuận, bù đắp các 
khoản lỗ trong năm 2008. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các nghiệp vụ môi 
giới chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với 
Eximbank. Phấn đấu đến hết năm 2010, tạo ra lợi nhuận tích lũy đủ bù đắp các khoản lỗ 
phát sinh trong năm 2008. Trong năm 2009-2010, tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược 
trong và ngoài nước để tăng năng lực tài chính nhằm đảm bảo đủ khả năng cạnh tranh 
trong ngành kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam”. 

6.4.6.4.6.4.6.4. Tình Tình Tình Tình hình kihình kihình kihình kiểểểểm tra tuân tm tra tuân tm tra tuân tm tra tuân thhhhủủủủ pháp lu pháp lu pháp lu pháp luậậậật và kit và kit và kit và kiểểểểm soát nm soát nm soát nm soát nộộộội bi bi bi bộộộộ    

6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1. Công tác kiCông tác kiCông tác kiCông tác kiểểểểm tra kim tra kim tra kim tra kiểểểểm soát đm soát đm soát đm soát địịịịnh knh knh knh kỳỳỳỳ    

Căn cứ theo quy định pháp luật và các quy định hiện hành của Công ty, Bộ phận KSNB lập 
kế hoạch và tiến hành kiểm tra về mọi mặt hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tính chính 
xác, tính tuân thủ. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ, Bộ phận Kiểm soát nội bộ đã 
cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan tới Ban Tổng giám thông qua các Báo cáo kiểm soát 
từ đó có thể đánh giá hoạt động của các phòng ban, kiểm soát rủi ro và tiến hành điều chỉnh 
các sai sót (nếu có). Cụ thể trong thời gian qua, Bộ phận Kiểm soát nội bộ thực hiện công tác 
kiểm tra như sau: 

� Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Khối Dịch vụ chứng khoán bao gồm các 
hoạt động quản lý tiền gửi, lưu ký chứng khoán, hoạt động nhận, truyền lệnh 
khách hàng, hoạt động thanh toán bù trừ … 

� Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Khối Tư vấn – Đầu tư 
� Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Phòng Hành chính nhân sự và Phòng Công 

nghệ thông tin 
� Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Chi nhánh Hà nội. 
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6.4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2. Công tác kiCông tác kiCông tác kiCông tác kiểểểểm tra kim tra kim tra kim tra kiểểểểm soát đm soát đm soát đm soát độộộột xut xut xut xuấấấấtttt    

Bên cạnh việc tiến hành công tác kiểm tra kiểm soát theo định kỳ, Bộ phận KSNB Công ty 
còn thường xuyên tiến hành hoạt động kiểm soát đột xuất các phòng ban, bộ phận nhằm hạn 
chế tối đa các rủi ro phát sinh và kịp thời xử lý, khắc phục trong trường hợp có sai sót xảy ra. 

Hoạt động hệ thống KSNB Công ty có vai trò tích cực trong việc hỗ trợ cho Ban điều hành 
tiến hành kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của 
pháp luật về chứng khoán cũng như các quy định nội bộ Công ty nhằm phòng ngừa và hạn 
chế rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. Cụ thể hệ thống Kiểm soát nội 
bộ đã đảm bảo: 

� Kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận kinh doanh. 
� Kiểm toán nội bộ báo cáo tài chính. 
� Giám sát tỷ lệ vốn khả dụng và các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định. 
� Quản lý tách biệt tài sản chứng khoán, tiền gửi của khách hàng với Công ty. 
� Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng. 
� Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và chế độ công bố thông tin. 

6.5.6.5.6.5.6.5. Nhãn hiNhãn hiNhãn hiNhãn hiệệệệu thương mu thương mu thương mu thương mạạạạiiii    

Nhãn hiệu thương mại: VDSC (Viet Dragon Securities Corporation) 

    

    

 

- Hình Rồng được cách điệu bằng 7 đường nét, trong đó 3 đường tạo phần râu tóc, 3 
đường tạo hình thân Rồng, tượng trưng cho THIÊN THỜI- ĐỊA LỢI- NHÂN HÒA, là 3 
yếu tố quan trọng trong mọi hoạt động kinh doanh. 

- Hình Rồng bố cục chặt chẽ nội tiếp bên trong nền hình tròn, tượng trưng cho sự 
chuyển động và không ngừng phát triển. 

- Chữ VDSC được vẽ dựa trên họ font Serif, mang tính bền vững, mạnh mẽ, tương 
thích với tính mềm mại của biểu tượng. 

- Màu sắc đen và đỏ là 2 màu mang tính thời đại, mạnh mẽ, phù hợp với sự tương 
thích- tương sinh ngũ hành trong luật ngũ hành phương Đông. 

- Tồng thể logo đạt được 6 tính chất : tính ẩn dụ, tính hàm xúc, tính độc đáo, tính 
trang trọng nghiêm túc, tính biểu cảm, và tính thời đại.    
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6.6.6.6.6.6.6.6. Các HCác HCác HCác Hợợợợp đp đp đp đồồồồng lng lng lng lớớớớn đn đn đn đã và ã và ã và ã và đang thđang thđang thđang thựựựực hic hic hic hiệệệện hon hon hon hoặặặặc đc đc đc đã kýã kýã kýã ký k k k kếếếếtttt    

SttSttSttStt    Tên Công tyTên Công tyTên Công tyTên Công ty    SttSttSttStt    Tên Công tyTên Công tyTên Công tyTên Công ty    

1 

 
- Tư vấn phát hành và niêm yết 
- Thời gian thực hiện: 2007 - 2009 
- Tư vấn phát hành và niêm yết bổ sung 

- Thời gian thực hiện: 2009 - 2010 

2 

 
- Tư vấn phát hành – năm 2007 và 2008 
- Tư vấn niêm yết: 2010 

3 

 
- Tư vấn xác định vốn điều lệ 
- Thời gian thực hiện: 2008 
- Tư vấn phát hành và niêm yết 
- Thời gian thực hiện:2009 - 2010 

4 

 
- Tư vấn niêm yết 

- Thời gian thực hiện: 2009 

5 

 
- Tư vấn phát hành và niêm yết 
- Thời gian thực hiện: 2007 - 2009 

6 

 
- Tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ 
- Thời gian thực hiện: 2008 

7 

 
- Tư vấn phát hành cổ phiếu và niêm yết 
- Thời gian thực hiện: 2009 - 2010 

8 

 
- Tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ 
- Thời gian thực hiện: 2009 

9 

 
- Tư vấn chuyển sàn niêm yết 
- Thời gian thực hiện: 2009 

10 

 
- Định giá doanh nghiệp và phát hành 

- Thời gian thực hiện: 2007 - 2009 
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SttSttSttStt    Tên Công tyTên Công tyTên Công tyTên Công ty    SttSttSttStt    Tên Công tyTên Công tyTên Công tyTên Công ty    

11 

 
- Tư vấn phát hành cổ phiếu 
- Thời gian thực hiện: 2007 

12 

 
- Tư vấn phát hành và niêm yết 
- Thời gian thực hiện: 2007 - 2009 

13 

 
- Tư vấn phát hành và niêm yết 
- Thời gian thực hiện: 2007 - 2009 

14 

 
- Tư vấn phát hành và niêm yết 
- Thời gian thực hiện: 2007 - 2009 

15 

 
- Định giá và tư vấn niêm yết 
- Thời gian thực hiện: 2008 - 2010 

16 

 
- Tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ 

- Thời gian thực hiện: 2009 

17 

 
- Tư vấn phát hành và niêm yết 

- Thời gian thực hiện: 2009 - 2010 

18 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÀ RỒNG 

- Quản lý cổ đông 
- Thời gian thực hiện: 2009 

19 

 
- Tư vấn phát hành riêng lẻ 
- Thời gian thực hiện: 2007 

20 

 
- Tư vấn phát hành 
- Thời gian thực hiện: 2007 

21 

 

22 
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SttSttSttStt    Tên Công tyTên Công tyTên Công tyTên Công ty    SttSttSttStt    Tên Công tyTên Công tyTên Công tyTên Công ty    

- Tư vấn phát hành cổ phiếu 
- Thời gian thực hiện: 2007 

- Tư vấn phát hành cổ phiếu 
- Thời gian thực hiện: 2007 

23 

 
- Tư vấn phát hành và đấu giá 
- Thời gian thực hiện: 2007 

24 

 
- Tư vấn, bảo lãnh phát hành, niêm yết 
- Thời gian thực hiện: 2007 

25 

 
- Tư vấn phát hành và niêm yết 
- Thời gian thực hiện: 2009 - 2010 

26 

 
- Tư vấn phát hành 

- Thời gian thực hiện: 2007 

27 

 
- Tư vấn phát hành cổ phiếu 
- Thời gian thực hiện: 2008 

28 

 
- Tư vấn ĐHCĐ 
- Thời gian thực hiện: 2009 

29 

 
- Tư vấn đăng ký đại chúng và QLCĐ 
- Thời gian thực hiện: 2009 

30 

 
- Tư vấn phát hành riêng lẻ 

- Thời gian thực hiện: 2009 

31 

 
- Tư vấn bán đấu giá 
- Thời gian thực hiện: 2008 

32 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP 

PHẨM 

- Tư vấn niêm yết 
- Thời gian thực hiện: 2009 
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7.7.7.7. Báo cáo kBáo cáo kBáo cáo kBáo cáo kếếếết qut qut qut quảảảả ho ho ho hoạạạạt đt đt đt độộộộng sng sng sng sảảảản xun xun xun xuấấấất kinh doanh trong 2 năm gt kinh doanh trong 2 năm gt kinh doanh trong 2 năm gt kinh doanh trong 2 năm gầầầần nhn nhn nhn nhấấấấtttt    

7777.1. Tóm t.1. Tóm t.1. Tóm t.1. Tóm tắắắắt mt mt mt mộộộột st st st sốốốố ch ch ch chỉỉỉỉ tiêu v tiêu v tiêu v tiêu vềềềề ho ho ho hoạạạạt đt đt đt độộộộng sng sng sng sảảảản xun xun xun xuấấấất kinh doanh ct kinh doanh ct kinh doanh ct kinh doanh củủủủa công ty a công ty a công ty a công ty trong 2 năm gtrong 2 năm gtrong 2 năm gtrong 2 năm gầầầần nhn nhn nhn nhấấấấtttt    

 ĐVT: ngàn đồng 

ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    Năm 2007Năm 2007Năm 2007Năm 2007    Năm 2008Năm 2008Năm 2008Năm 2008    Q1/2009Q1/2009Q1/2009Q1/2009    

Tổng giá trị tài sản 495.699.376 358.018.312 331.172.275 

Doanh thu thuần 91.122.768 74.422.204 2.721.294 

Lợi nhuận từ HĐKD 59.088.503 (86.570.842) (35.731.567) 

Lợi nhuận khác 247.647 851.280 51.892 

Lợi nhuận trước thuế 59.336.150 (85.719.562) (35.679.674) 

Lợi nhuận sau thuế 43.143.165 (85.719.562) (35.679.674) 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 83,44% - - 

Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá 12% - - 

Nguồn: Báo cáo tài chính của VDSC năm 2007, 2008 được kiểm toán và Báo cáo tài chính quý 1/2009 
(*) Cho kỳ kế toán từ ngày 15 tháng 12 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007. 

7777.2. .2. .2. .2. NhNhNhNhữữữững nhân tng nhân tng nhân tng nhân tốốốố    ảảảảnh hưnh hưnh hưnh hưởởởởng đng đng đng đếếếến hon hon hon hoạạạạt đt đt đt độộộộng kinh doanh cng kinh doanh cng kinh doanh cng kinh doanh củủủủa công ty trong năm báo cáoa công ty trong năm báo cáoa công ty trong năm báo cáoa công ty trong năm báo cáo    

Năm 2008 nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn suy thoái. Nền kinh tế Việt Nam cũng 
không nằm ngoài ảnh hưởng của đợt suy thoái này khi bộc lộ những diễn biến phức tạp và 
báo động. Giá cả tiêu dùng năm 2008 tăng cao bất thường so với những năm trước, chỉ số giá 
tiêu dùng bình quân năm 2008 tăng 22,97%. Tốc độ tăng trưởng GDP đã chậm lại đạt 6,19%. 

Vốn được xem là hàn thử biểu của nền kinh tế nên thị trường chứng khoán không tránh khỏi 
sự sụt giảm nghiêm trọng khi nền kinh tế suy thoái. Kết thúc năm 2008, chỉ số chứng khoán 
VN-Index và HASTC-Index cùng giảm gần 70% so với đầu năm. Đây là mức sụt giảm mạnh 
nhất trong lịch sử hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hàng chục nghìn tỷ đồng 
vốn hoá thị trường “bốc hơi” trong năm 2008. Cuối năm 2007, tổng giá trị vốn hóa thị trường 
chứng khoán Việt Nam đạt tới 40% GDP. Trong đề án phát triển thị trường vốn của Bộ Tài 
chính trình Chính phủ trong năm 2007, mốc 50% GDP vào năm 2010 đã được đặt ra, nhưng 
do thị trường chứng khoán giảm mạnh trong năm 2008 nên hiện nay tổng giá trị vốn hóa thị 
trường chỉ đạt khoảng 19% GDP, thấp hơn cả mức cuối năm 2006 (22,6% GDP). 
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Trong bối cảnh đó, VDSC đã có nhiều nỗ lực cho việc phát triển hoạt động kinh doanh như 
phát hành thành công để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng, thành lập các đại lý 
nhận lệnh chứng khoán ở TP.HCM và Bình Dương trên cơ sở hợp tác với Eximbank để mở 
rộng điạ bàn hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh…. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam có những diễn biến 
phức tạp và không thuận lợi, sự cạnh tranh trong ngành kinh doanh chứng khoán ngày càng 
gay gắt với sự có mặt của hơn 100 công ty chứng khoán... kết quả hoạt động kinh doanh của 
công ty trong năm 2008 đã không đạt được kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. Do bị thua lỗ bởi hoạt động tự doanh nên kết quả kinh doanh năm 2008 của VDSC 
lỗ 85,7 tỷ đồng. 

8.8.8.8. VVVVịịịị th th th thếếếế c c c củủủủa công ty so va công ty so va công ty so va công ty so vớớớới các doanh nghii các doanh nghii các doanh nghii các doanh nghiệệệệp khác trong cùnp khác trong cùnp khác trong cùnp khác trong cùng ngành g ngành g ngành g ngành     

8.1.8.1.8.1.8.1. VVVVịịịị th th th thếếếế c c c củủủủa công ty tra công ty tra công ty tra công ty trong ngànhong ngànhong ngànhong ngành    

- Năng lNăng lNăng lNăng lựựựực tài chínhc tài chínhc tài chínhc tài chính: Hện nay VDSC thuộc nhóm các công ty chứng khoán có vốn điều lệ 
cao, được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo qui định. 
Đây là một lợi thế của VDSC so với các công ty chứng khoán khác trong hoạt động kinh 
doanh trên thị trường hiện nay. VDSC còn có các cổ đông sáng lập là các ngân hàng 
thương mại và tập đoàn kinh tế lớn có uy tín là Eximbank và Tổng Công ty thương mại Sài 
Gòn. Các cổ đông sáng lập trên đã hỗ trợ rất có hiệu quả cho VDSC về mặt nguồn vốn, 
mạng lưới hoạt động, hệ khách hàng và uy tín thương hiệu. 

- ThThThThịịịị ph ph ph phầầầần môi gin môi gin môi gin môi giớớớớiiii: là công ty chứng khoán mới thành lập nhưng VDSC đã đạt được những 
kết quả nhất định trong việc phát triển khách hàng và gia tăng thị phần môi giới. Đến 
31/05/2009, VDSC đã quản lý hơn 13.781 tài khoản khách hàng giao dịch chứng khoán, 
thị phần môi giới của VDSC tại HOSE vào khoảng 2% và thị phần môi giới tại HASTC vào 
khoảng 0,8%, thuộc trong top 15 công ty chứng khoán có thị phần cao hiện nay. Ngoài ra, 
VDSC còn thuộc nhóm 8 công ty chứng khoán chiếm thị phần lớn nhất về môi giới trái 
phiếu trên HASTC. 

- Trong lTrong lTrong lTrong lĩnh vĩnh vĩnh vĩnh vựựựực tư vc tư vc tư vc tư vấấấấn tài chính doanh nghin tài chính doanh nghin tài chính doanh nghin tài chính doanh nghiệệệệpppp: Với mối quan hệ chặt chẽ với Eximbank và 
các định chế đầu tư lớn trong và ngoài nước, VDSC có đủ năng lực tư vấn và huy động 
vốn cho các doanh nghiệp thông qua các đợt chào bán riêng lẻ, chào bán ra công chúng. 

- MMMMạạạạng lưng lưng lưng lướớớới hoi hoi hoi hoạạạạt đt đt đt độộộộngngngng: với mạng lưới hoạt động gồm một trụ sở chính tại Tp.HCM, một chi 
nhánh tại Hà Nội và các đại lý nhận lệnh hợp tác với Eximbank tại các trung tâm kinh tế 
trọng điểm của cả nước như: HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Bình Dương, VDSC 
đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của nhà đầu tư trên cả nước. 



CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN        3333333311111111        

- HHHHệệệệ th th th thốốốống công nghng công nghng công nghng công nghệệệệ thông tin thông tin thông tin thông tin: trong năm 2008 VDSC đã triển khai hàng loạt các dự án 
đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin phục vụ kinh doanh. Hệ thống công nghệ thông 
tin được phát triển tốt đáp ứng yêu cầu kết nối với các Sở giao dịch, giao dịch thông suốt 
cho nhà đầu tư cũng như việc triển khai các dịch vụ gia tăng trên hệ thống như: giao dịch 
trực tuyến, quản lý danh mục trực tuyến, giao dịch qua điện thoại, quản lý cổ đông trực 
tuyến, truy cập dữ liệu doanh nghiệp niêm yết… 

- ĐĐĐĐộộộội ngi ngi ngi ngũ nũ nũ nũ nhân shân shân shân sựựựự: Hội đồng quản trị và Ban điều hành là những người có nhiều kinh 
nghiệm và am hiểu sâu sắc về thị trường chứng khoán Việt Nam. Đội ngũ nhân sự VDSC 
là sự kết hợp giữa các nhân sự giàu năng lực, nhiệt huyết và có kinh nghiệm hoạt 
động lâu năm trên thị trường chứng khoán với các nhân sự trẻ được đào tạo bài bản, 
có niềm đam mê nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của VDSC và 
thị trường chứng khoán Việt Nam. 

- Cơ sCơ sCơ sCơ sởởởở h h h hạạạạ t t t tầầầầngngngng được đầu tư đồng bộ, văn phòng khang trang và được trang bị các phương 
tiện cần thiết phục vụ cho nhà đầu tư. Địa điểm trụ sở chính đóng tại trung tâm của 
TP.HCM, rất thuận tiện cho việc giao dịch của nhà đầu tư. 

8.2.8.2.8.2.8.2. TriTriTriTriểểểển vn vn vn vọọọọng phát tring phát tring phát tring phát triểểểển cn cn cn củủủủa ngànha ngànha ngànha ngành    

Trong năm 2008, chịu ảnh hưởng chung của khủng hoảng tài chính toàn cầu nên các chỉ số 
chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm mạnh. Mặc dù vậy, thị trường 
chứng khoán Việt Nam vẫn phát triển khá mạnh về quy mô thị trường, giá trị giao dịch và môi 
trường pháp lý.  

VVVVềềềề quy mô th quy mô th quy mô th quy mô thịịịị trư trư trư trườờờờngngngng: Mặc dù giá cổ phiếu giảm mạnh ảnh hưởng đáng kể đến quy mô thị 
trường nhưng trong năm 2008 và dự kiến trong năm 2009, số lượng các doanh nghiệp niêm 
yết vẫn tiếp tục gia tăng. Thị trường đã có sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp tư nhân 
mạnh như Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Hòa Phát... và các doanh nghiệp nhà nước đã cổ 
phần hóa như PVFC, Vinaconex và sắp đến là Vietcombank, Vietinbank, Tập đoàn Bảo Việt, 
Sabeco và Habeco. Bên cạnh đó, sự phục hồi của thị trường trong thời gian qua có thể giúp 
quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. 

VVVVềềềề giá tr giá tr giá tr giá trịịịị giao d giao d giao d giao dịịịịchchchch: Trong 5 tháng đầu năm 2009, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam tăng rất mạnh. Bình quân giá trị giao dịch cổ phiếu xấp xỉ 1.000 tỷ 
đồng/phiên và giá trị giao dịch trái phiếu khoảng 600 tỷ đồng/phiên. Tình hình trên đã tác 
động tích cực đến hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. 

VVVVềềềề môi trư môi trư môi trư môi trườờờờng pháp lýng pháp lýng pháp lýng pháp lý: Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, các cơ quan quản 
lý nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện các quy định liên quan đến các tổ chức 
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tham gia thị trường nhằm tạo một hành lang pháp lý rõ ràng, bình đẳng và tiếp cận dần thông 
lệ quốc tế. 

VVVVềềềề h h h hệệệệ th th th thốốốống hng hng hng hạạạạ t t t tầầầầng công nghng công nghng công nghng công nghệệệệ thông tin thông tin thông tin thông tin: Trong năm 2009, Sở Giao dịch Chứng khoán 
TP.HCM đã chính thức đưa hệ thống giao dịch trực tuyến vào vận hành, giúp tăng thời gian, 
tốc độ xử lý lệnh giao dịch, tạo điều kiện để tăng tính thanh khoản cho thị trường chứng 
khoán. Trong giai đoạn 2009-2011, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch 
chứng khoán đang triển khai dự án đầu tư hệ thống hạ tầng thông tin hiện đại cho thị trường 
chứng khoán Việt Nam. 

VVVVềềềề tri tri tri triểểểển vn vn vn vọọọọng phát tring phát tring phát tring phát triểểểển cn cn cn củủủủa tha tha tha thịịịị trư trư trư trườờờờng chng chng chng chứứứứng khoán Ving khoán Ving khoán Ving khoán Việệệệt Nam trong năm 2009: t Nam trong năm 2009: t Nam trong năm 2009: t Nam trong năm 2009: Trong năm 
2009, mặc dù còn không ít thách thức từ tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 
nhưng triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam là khá tích cực. Bên cạnh 
sự phát triển về chiều rộng với sự gia tăng số lượng các công ty niêm yết, các công ty chứng 
khoán và nhà đầu tư... là sự xuất hiện của thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty 
đại chúng chưa niêm yết trong nỗ lực của Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhằm quản lý thị 
trường chứng khoán chưa niêm yết. Bên cạnh đó, việc đưa hệ thống giao dịch trực tuyến vào 
vận hành giúp tăng tính thanh khoản và giá trị giao dịch cho toàn thị trường. Khả năng Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện các giao dịch ký quỹ, tăng thời gian giao dịch 
trong ngày... cũng sẽ tạo những cú hích mới cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. 

8.3.8.3.8.3.8.3. Đánh giá vĐánh giá vĐánh giá vĐánh giá vềềềề s s s sựựựự phù h phù h phù h phù hợợợợp đp đp đp địịịịnh hưnh hưnh hưnh hướớớớng phát tring phát tring phát tring phát triểểểển cn cn cn củủủủa công ty va công ty va công ty va công ty vớớớới đi đi đi địịịịnh hưnh hưnh hưnh hướớớớng cng cng cng củủủủa ngành, a ngành, a ngành, a ngành, 
chính sách cchính sách cchính sách cchính sách củủủủa Nhà nưa Nhà nưa Nhà nưa Nhà nướớớớc, và xu thc, và xu thc, và xu thc, và xu thếếếế chung trên th chung trên th chung trên th chung trên thếếếế gi gi gi giớớớớiiii....    

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán cả về quy mô và chất 
lượng hoạt động nhằm tạo ra kênh hoạt động vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển, góp 
phần phát triển thị trường tài chính Việt Nam; duy trì trật tự, an toàn, mở rộng phạm vi, tăng 
cường hiệu quả quản lý, giám sát thị trường nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
người đầu tư; từng bước nâng cao khả năng cạnh trạnh và chủ động hội nhập thị trường tài 
chính quốc tế. 

Trên thị trường quốc tế, thị trường chứng khoán là “hàn thử biểu” phản ánh những biến động 
của nền kinh tế, những thay đổi trong chính sách lãi suất, thuế,.... Do đó, thị trường vốn nói 
chung và thị trường chứng khoán nói riêng trên thế giới và Việt Nam luôn luôn được chú trọng 
phát triển ổn định và bền vững. Định hướng chiến lược phát triển của VDSC là phù hợp với 
chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới. 
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9.9.9.9. Chính sách đChính sách đChính sách đChính sách đốốốối vi vi vi vớớớới ngưi ngưi ngưi ngườờờời lao đi lao đi lao đi lao độộộộngngngng    

9.1.9.1.9.1.9.1. Tình hìnhTình hìnhTình hìnhTình hình    lao đlao đlao đlao độộộộng trong công tyng trong công tyng trong công tyng trong công ty    

Trình Trình Trình Trình đđđđộộộộ lao đ lao đ lao đ lao độộộộngngngng    
SSSSốốốố lư lư lư lượợợợng lao đng lao đng lao đng lao độộộộngngngng    

31313131////03030303/2009/2009/2009/2009    

TTTTổổổổng sng sng sng sốốốố LĐ LĐ LĐ LĐ    119119119119    

 + Trình độ trên Đại học 10 

 + Trình độ Đại học 97 

 + Trình độ Cao đẳng, trung học 1 

 + Lao động Phổ thông  11 

9.2.9.2.9.2.9.2. Chính sách đào tChính sách đào tChính sách đào tChính sách đào tạạạạo, lương thưo, lương thưo, lương thưo, lương thưởởởởng, trng, trng, trng, trợợợợ c c c cấấấấp, thp, thp, thp, thựựựực hic hic hic hiệệệện các chn các chn các chn các chếếếế đ đ đ độộộộ đ đ đ đốốốối vi vi vi vớớớới ngưi ngưi ngưi ngườờờời lao i lao i lao i lao đđđđộộộộngngngng    

VVVVềềềề ti ti ti tiềềềền lương:n lương:n lương:n lương: Công ty xây dựng quy chế lương riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù hoạt 
động của công ty phù hợp quy định của pháp luật. Chính sách lương, thưởng đảm bảo 
khuyến khích sự đóng góp của người lao động vào hiệu quả hoạt động của toàn công ty. 

VVVVềềềề chính sách đào t chính sách đào t chính sách đào t chính sách đào tạạạạoooo: Công ty luôn duy trì chính sách đào tạo hằng năm nhằm nâng cao 
trình độ đội ngũ lao động toàn công ty. Hình thức đào tạo chủ yếu được thực hiện dưới dạng 
đào tạo tại chỗ và đào tạo chuyên sâu với các nội dung: 

- Tập trung và có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng quản lý kinh tế và nghiệp vụ 
chuyên môn, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, công nhân viên đối với từng chức danh quy định. 

- Đối với cán bộ, công nhân viên chưa qua thực tiễn được thực hiện luân chuyển công việc, 
đưa xuống cơ sở một thời gian để rèn luyện, thử thách thêm trong thực tiễn. 

- Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, được công ty chú trọng bồi dưỡng các kiến thức 
về quản lý kinh tế; về hợp tác, liên doanh, liên kết với nước ngoài; về quản lý và điều hành 
dự án; về pháp luật thuộc các lĩnh vực phụ trách; về tin học và ngoại ngữ. Đặc biệt ưu tiên 
đào tạo trình độ trên đại học để nâng cao về chuyên môn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ 
và định hướng chiến lược phát triển của công ty. 

- Hằng năm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm điểm kết quả thực 
hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong năm, xây dựng kế hoạch về công tác đào tạo, đào 
tạo lại và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên thuộc đơn vị mình cho năm sau và báo cáo cho 
Giám đốc để theo dõi, chỉ đạo. 

VVVVềềềề ch ch ch chếếếế đ đ đ độộộộ làm vi làm vi làm vi làm việệệệc:c:c:c: Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật về lao động như: chế độ 
làm việc 8 giờ/ngày và chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Thời gian nghỉ phép, lễ tết, ốm, thai sản tuân 
thủ theo đúng quy định của Luật lao động. 
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ChChChChếếếế đ đ đ độộộộ khen thư khen thư khen thư khen thưởởởởng:ng:ng:ng: Chế độ khen thưởng của VDSC gắn liền với kết quả hoạt động kinh 
doanh và chất lượng phục vụ. VDSC có các chế độ khen thưởng cơ bản như sau: hoàn thành 
công việc; nhân viên và đơn vị xuất sắc trong năm; nhân viên giỏi trong năm; nhân viên giỏi 
nghiệp vụ; nhân viên phục vụ tốt khách hàng; nhân viên có sáng kiến. 

ChChChChếếếế đ đ đ độộộộ ph ph ph phụụụụ c c c cấấấấp, bp, bp, bp, bảảảảo o o o hihihihiểểểểm xã hm xã hm xã hm xã hộộộộiiii: Tất cả nhân viên chính thức của VDSC được hưởng các 
chế độ phụ cấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế phù hợp với Luật lao động. Ngoài ra, tùy 
lĩnh vực công tác mà nhân viên VDSC còn nhận được phụ cấp khác như: phụ cấp độc hại, 
phụ cấp rủi ro, phụ cấp chuyên môn, … 

Phúc lPhúc lPhúc lPhúc lợợợợiiii: Ngoài việc thực hiện chính sách phúc lợi của Nhà nước, VDSC còn có chương trình 
thưởng định kỳ vào các dịp lễ (Tết Nguyên Đán, 30/4, …); khám sức khỏe định kỳ hàng năm 
cho Cán bộ nhân viên; cấp phát trang phục làm việc, nón bảo hiểm; chế độ nghỉ mát. 

10.10.10.10. Chính sách cChính sách cChính sách cChính sách cổổổổ t t t tứứứức c c c     

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chính sách phân phối cổ tức do Hội đồng quản trị đề 
nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau: 

• Công ty chỉ được chi trả cho cổ đông khi công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành 
nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

• Cổ đông được chia cổ tức tương đương với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình 
kinh doanh theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

• Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng 
quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án 
hoạt động kinh doanh của các năm tới. 

• Trong năm 2008, hoạt động kinh doanh của VDSC gặp nhiều khó khăn dẫn đến kết quả 
hoạt động kinh doanh lỗ. Vì vậy, VDSC sẽ không chia cổ tức trong năm 2008. 

11.11.11.11. Tình hình tài chínhTình hình tài chínhTình hình tài chínhTình hình tài chính    

11111111....1  1  1  1  Các chCác chCác chCác chỉỉỉỉ tiêu cơ b tiêu cơ b tiêu cơ b tiêu cơ bảảảảnnnn    

� Trích khTrích khTrích khTrích khấấấấu hao TSCĐu hao TSCĐu hao TSCĐu hao TSCĐ    

Khấu hao tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trích theo phương pháp 
khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau: 

Phương tiện vận tải 6 năm 
Thiết bị văn phòng 3 - 6 năm 
Phần mềm tin học 5 năm 
Chi phí phát triển trang web   5 năm 
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� MMMMứứứức lương bc lương bc lương bc lương bình quânình quânình quânình quân    

Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong công ty năm 2008 là: khoảng 08 
triệu đồng/người/tháng. Đây là mức tương đối cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng 
ngành và cùng địa bàn.    

� Thanh toán các khoThanh toán các khoThanh toán các khoThanh toán các khoảảảản nn nn nn nợợợợ đ đ đ đếếếến hn hn hn hạạạạnnnn    

Trong quá trình hoạt động của mình Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản 
nợ đến hạn (không có gia hạn). 

� CáCáCáCác khoc khoc khoc khoảảảản phn phn phn phảảảải ni ni ni nộộộộp theo lup theo lup theo lup theo luậậậật đt đt đt địịịịnhnhnhnh    

Công ty kê khai và thực hiện nghiêm túc việc nộp thuế và các khoản phải nộp khác theo quy 
định hiện hành của Nhà nước. 

� TTTTrích lrích lrích lrích lậậậập các qup các qup các qup các quỹỹỹỹ theo lu theo lu theo lu theo luậậậật đt đt đt địịịịnhnhnhnh    

Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty. Số 
dư các quỹ và thặng dư vốn cổ phần các năm 2007, 2008 như sau: 

Đơn vị tính: ngàn đồng 

ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    Năm 2007Năm 2007Năm 2007Năm 2007    Năm 2008Năm 2008Năm 2008Năm 2008    

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 2.157.158  2.157.158 

Quỹ dự phòng tài chính 2.157.158  2.157.158 

Quỹ khen thưởng và phúc lợi - 226.869 

Thặng dư vốn cổ phần 2.276.000 53.276.000  

� Tình hình công nTình hình công nTình hình công nTình hình công nợợợợ hi hi hi hiệệệện nay: n nay: n nay: n nay:     

Tình hình công nợ phải thu và phải trả của Công ty trong các năm như sau: 
Các khoCác khoCác khoCác khoảảảản phn phn phn phảảảải thui thui thui thu    
    ĐVT: ngàn đồng 

31/12/31/12/31/12/31/12/2007200720072007    31/12/31/12/31/12/31/12/2008200820082008    
ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    

Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    % TTS% TTS% TTS% TTS    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    % TTS% TTS% TTS% TTS    

Phải thu từ HoSE 1.629.688 0,33 - - 

Phải thu của khách hàng 70.980 0,01 40.625 0.01 

Phải thu của tổ chức phát hành chứng khoán - - 4.500.000 1.26 

Ứng trước cho người bán 780.120 0,16 190.927 0.05 

Các khoản phải thu khác 7.193.410 1,45 74.361 0.02 

TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    9.674.1989.674.1989.674.1989.674.198    1,951,951,951,95    4.805.9134.805.9134.805.9134.805.913    1.341.341.341.34    
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Các khoCác khoCác khoCác khoảảảản n n n phphphphảảảảiiii tr tr tr trảảảả    
ĐVT: ngàn đồng    

31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    
ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    

Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    % TTS% TTS% TTS% TTS    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    % TTS% TTS% TTS% TTS    
NNNNợợợợ ng ng ng ngắắắắn hn hn hn hạạạạnnnn    150150150150....115115115115....211211211211    30303030,,,,28%28%28%28%    55.046.37255.046.37255.046.37255.046.372    15,38%15,38%15,38%15,38%    

- Vay và nợ ngắn hạn 15.000.000 3,03% 10.000.000 2,79% 

- Phải trả người bán 218.998 0,04%         29.926  0,01% 

- Người mua trả tiền trước 275.000 0,06% 587.500 0,16% 

- Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 44.082 0,01% 105.900 0,03% 

- Thuế,các khoản nộp NS 14.793.159 2,98% 628.355 0,18% 

- Chi phí phải trả 1.185.501 0,24% 1.213.026 0,34% 

- Các khoản phải trả khác 887.987 0,18% 2.600.559 0,73% 

- Thanh toán giao dịch chứng khoán 
của người đầu tư 

117.710.484 23,75% 39.881.106 11,14% 

NNNNợợợợ dài h dài h dài h dài hạạạạnnnn    165165165165....000000000000    0000,,,,03%03%03%03%    634.058634.058634.058634.058    0,18%0,18%0,18%0,18%    

- Dự phòng tr/cấp mất việc 165.000 0,03% 634.058 0,18% 

TTTTỔỔỔỔNG CNG CNG CNG CỘỘỘỘNGNGNGNG    150150150150....280280280280....211211211211    30303030,,,,32%32%32%32%    55.680.43055.680.43055.680.43055.680.430    15,55%15,55%15,55%15,55%    

 11.211.211.211.2.... Các ch Các ch Các ch Các chỉỉỉỉ tiêu tài chính ch tiêu tài chính ch tiêu tài chính ch tiêu tài chính chủủủủ y y y yếếếếuuuu    

ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    ĐVTĐVTĐVTĐVT    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007 (*) (*) (*) (*)    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    

1.1.1.1.  Kh  Kh  Kh  Khảảảả năng thanh toán năng thanh toán năng thanh toán năng thanh toán        

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn 

Lần 1,46 1,38 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) 

Tổng nợ ngắn hạn 
Lần 1,46 1,38 

2.  2.  2.  2.  ChChChChỉỉỉỉ tiêu v tiêu v tiêu v tiêu vềềềề cơ c cơ c cơ c cơ cấấấấu vu vu vu vốốốốnnnn       

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 30,32 15,55 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,44 0,18 

3. Ch3. Ch3. Ch3. Chỉỉỉỉ tiêu v tiêu v tiêu v tiêu vềềềề năng l năng l năng l năng lựựựực hoc hoc hoc hoạạạạt đt đt đt độộộộngngngng       

+ Vòng quay vốn lưu động: 
Doanh thu thuần 
TSLĐ bình quân    

vòng 0,41 0,50 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân % 18,38 17,43 
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ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    ĐVTĐVTĐVTĐVT    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007 (*) (*) (*) (*)    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    

4444.  .  .  .      TTTTỷỷỷỷ su su su suấấấất sinh lt sinh lt sinh lt sinh lờờờờiiii       

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần  % 47,35 -115,18 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / VCSH bình quân % 12,49 -26,47 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / TTS bình quân  % 8,70 -20,08 
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần  % 64,84 -116,32 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007 và 2008 của VDSC. 
Ghi chú: (*) Cho kỳ kế toán từ ngày 15 tháng 12 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007. 

12.12.12.12. HHHHộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị, Ban Giám đ, Ban Giám đ, Ban Giám đ, Ban Giám đốốốốc, Ban kic, Ban kic, Ban kic, Ban kiểểểểm soát, Km soát, Km soát, Km soát, Kếếếế toán trư toán trư toán trư toán trưởởởởngngngng    

12.1.12.1.12.1.12.1. HHHHộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị    

SttSttSttStt    HHHHọọọọ và Tên và Tên và Tên và Tên    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    

1 Ông Nguyễn Thành Long Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Phạm Hữu Phú Phó Chủ tịch HĐQT 

3 Ông Nguyễn Miên Tuấn Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc 

4 Ông Nguyễn Anh Tùng Thành viên HĐQT 

5 Ông Nguyễn Thúc Vinh Thành viên HĐQT 
6 Ông Nguyễn Vạn Lý Thành viên HĐQT 

12.1.1.12.1.1.12.1.1.12.1.1. ÔÔÔÔng Nguyng Nguyng Nguyng Nguyễễễễn Thành Long n Thành Long n Thành Long n Thành Long –––– Ch Ch Ch Chủủủủ t t t tịịịịch Hch Hch Hch Hộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị    

- Chức vụ tại công ty  : Chủ tịch Hội Đồng Quản trị 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 28/11/1951 

- Nơi sinh  : TP.Hồ Chí Minh 

- Số CMND  : 020151843 do CA. TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 14/09/2005  

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán  : TP.Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ thường trú  : 27 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế thương mại, Cử nhân anh văn 

- Quá trình công tác  : 
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• Từ 1970 – 1975: Tham gia Cách mạng thuộc đơn vị Đoàn ủy học sinh sinh viên, 
Thành đoàn Sài Gòn 

• Từ 1975 – 1976:  Bí thư đoàn  Đại Học Vạn Hạnh, cán bộ Đoàn ủy học sinh sinh 
viên Thành đoàn 

• Từ 1976 – 1979:  Cán bộ nghiên cứu tổng hợp Thành đoàn 

• Từ 1979 – 1980:  Phó văn phòng Thành đoàn 

• Từ 1980 – 1988:  Giám đốc xưởng cơ khí Thành đoàn; Phó giám đốc Nhà Xuất 
bản trẻ thuộc Thành đoàn 

• Từ 1988 – 2000:  Phó giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) 

• Từ 2000 – 2003:  Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) 

• Từ 2003 – 2003:  Bí thư đảng ủy Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) 

• Từ 2003 – 2004:  Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn 
(SJC) 

• Từ 2004 – nay:  Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt, Tổng Giám đốc 
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Chủ tịch HĐQT 
Eximbank  

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 12/06/2009): 

• Sở hữu  : 0 cổ phần 

• Đại diện  : 5.970.000 cổ phần tương ứng 18,09% VĐL (đại diện cho Eximbank) 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : không 

12.1.2.12.1.2.12.1.2.12.1.2. Ông PhÔng PhÔng PhÔng Phạạạạm Hm Hm Hm Hữữữữu Phú u Phú u Phú u Phú –––– Phó Ch Phó Ch Phó Ch Phó Chủủủủ t t t tịịịịch Hch Hch Hch Hộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị    

- Chức vụ tại công ty  : Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 28/09/1959 

- Nơi sinh  : Huế 

- Số CMND  : 022459658 do CA. TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 28/10/2004  

- Quốc tịch  : Việt Nam 
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- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán  : Huế 

- Địa chỉ thường trú  : 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế  

- Quá trình công tác : 

• Từ 1986 - 2001:  Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tân Định 

• Từ 2001 - 2004:  Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP XNK Tân Định. 

• Từ 2004 - nay:   Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt, Phó Chủ tịch 
Eximbank, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư tài chính Sài 
Gòn Á Châu; Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Eximland; 
Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Đất Thành, thành viên 
HĐQT CTCP Cung ứng Tàu biển, Chủ tịch HĐQT CTCP quản lý 
quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 12/06/2009): 

• Sở hữu  : 0 cổ phần 

• Đại diện  :  

Đại diện cho CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu: 5.130.000 cổ phần (15,54% VĐL) 

Đại diện cho CTCP Cung ứng Tàu Biển: 2.430.750 cổ phần (7,36% VĐL) 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : không 

12.1.3.12.1.3.12.1.3.12.1.3. Ông NguyÔng NguyÔng NguyÔng Nguyễễễễn Miên Tun Miên Tun Miên Tun Miên Tuấấấấn n n n –––– Thành viên H Thành viên H Thành viên H Thành viên Hộộộội đi đi đi đồồồồnnnng qug qug qug quảảảản trn trn trn trịịịị kiêm T kiêm T kiêm T kiêm Tổổổổng Giám đng Giám đng Giám đng Giám đốốốốcccc    

- Chức vụ tại công ty  : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

- Giới tính  : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 05/12/1977 

- Nơi sinh   : Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

- Số CMND   : 260799742 do CA. Bình Thuận cấp ngày 02/11/2007 

- Quốc tịch   : Việt Nam 
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- Dân tộc   : Kinh 

- Quê quán   : Thôn Kim Bình, Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, T.Bình Thuận  

- Địa chỉ thường trú  : 308/9 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng 

- Quá trình công tác : 

• Từ 1999 - 2003:    Chuyên viên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM 

• Từ 2003 - 2006: Chuyên viên đầu tư, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, 
Trưởng phòng Đầu Tư NHTM CP Sài Gòn Thương Tín. 

• Từ 2006 - nay:    Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng 
khoán Rồng Việt, Thành viên HĐQT CTCP Pymepharco 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 12/06/2009): 

• Sở hữu  : 785.000 cổ phần 

• Đại diện  : 0 cổ phần 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : không 

12.1.4.12.1.4.12.1.4.12.1.4. Ông NguyÔng NguyÔng NguyÔng Nguyễễễễn Anh Tùng n Anh Tùng n Anh Tùng n Anh Tùng –––– Thành viên H Thành viên H Thành viên H Thành viên Hộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị    

- Chức vụ tại công ty  : Thành viên Hội Đồng Quản trị 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 06/08/1972 

- Nơi sinh  : TP.HCM 

- Số CMND  : 022442219 do CA. TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 10/02/2004 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán  : TP.HCM 

- Địa chỉ thường trú  : 222/10/5A/8 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Thạc sĩ kinh tế 



CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN        4444444411111111        

- Quá trình công tác : 

• Từ 1995 – 1998:  Chuyên viên đầu tư Công ty Vật tư Tổng hợp Tp.HCM 

• Từ 1998 - 2008: Phó phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty thương Mại Sài 
Gòn (Satra) 

• Từ 2008 – nay:  thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt, Kế toán 
trưởng Tổng Công ty thương Mại Sài Gòn (Satra), thành viên 
HĐQT CTCP Bao bì Sài Gòn, thành viên HĐQT CTCP Thủy 
sản APT, thành viên Ban Kiểm soát CTCP Hợp tác kinh tế và 
xuất nhập khẩu Savimex, thành viên Ban Kiểm soát CTCP 
xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư TP.HCM, thành viên Ban 
Kiểm soát Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 12/06/2009): 

• Sở hữu  : 0 cổ phần 

• Đại diện  : 2.430.000 cổ phần tương ứng 7,36% VĐL (đại diện cho Tổng công ty 
Thương mại Sài Gòn) 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : không 

12.1.5.12.1.5.12.1.5.12.1.5. Ông NguyÔng NguyÔng NguyÔng Nguyễễễễn Thúc Vinh n Thúc Vinh n Thúc Vinh n Thúc Vinh –––– Thành viên H Thành viên H Thành viên H Thành viên Hộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị    

- Chức vụ tại công ty  : Thành viên Hội Đồng Quản trị 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 26/09/1975 

- Nơi sinh  : TP.HCM 

- Số CMND  : 022823356 do CA.TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 05/08/1998 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán  : TP.HCM 

- Địa chỉ thường trú  : B19 Nam Long I, Phú Mỹ Hưng, Q7, Tp.HCM 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Thạc sĩ Thương mại, Cử nhân kinh tế 



CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN        4444444422222222        

- Quá trình công tác : 

• Từ 1997 - 2001:  Cán bộ tín dụng NHTM CP Sài Gòn Thương Tín  

• Từ 2003 - 2005: Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư NHTM CP Sài Gòn 
Thương Tín 

• Từ 2005 - 2006:  Giám đốc Khối Điều hành NHTM CP Sài Gòn Thương Tín 

• Từ 2006 - nay:  Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt, thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc CTCP quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt 
Long, thành viên HĐQT CTCP Cao su kỹ thuật Đồng Phú  

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 12/06/2009): 

• Sở hữu  : 30.000 cổ phần 

• Đại diện  : 770.500 cổ phần (đại diện cho Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Long) 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : không. 

12.1.6.12.1.6.12.1.6.12.1.6. Ông NguyÔng NguyÔng NguyÔng Nguyễễễễn Vn Vn Vn Vạạạạn Lý n Lý n Lý n Lý –––– Thà Thà Thà Thành viên Hnh viên Hnh viên Hnh viên Hộộộội đi đi đi đồồồồng qung qung qung quảảảản trn trn trn trịịịị    

- Chức vụ tại công ty  : Thành viên Hội Đồng Quản trị 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 06/12/1954 

- Nơi sinh  : TP.HCM 

- Số CMND  : 020399006 do CA. TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 13/12/2000 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán  : TP.HCM 

- Địa chỉ thường trú  : 20/C76 Đường 3-2, Quận 10, TP.HCM 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác : 

• Từ 1978 – 1994:  Chuyên viên Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM 

• Từ 1994 – 1996:  Công ty Xuất nhập khẩu Tân Định 



CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN        4444444433333333        

• Từ 1996 – 1999:  Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)  

• Từ 2000 – 2006:   Văn phòng HĐQT Eximbank  

• Từ 2006 – nay:   Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt, Phó Chủ tịch 
HĐQT CTCP bất động sản Eximland, Chủ tịch HĐQT CTCP 
Exim - Sài Gòn 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 12/06/2009): 

• Sở hữu  : 500.000 cổ phần tương ứng 1,51% VĐL 

• Đại diện  : 0 cổ phần 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : 

• Vợ : Bà Phạm Kim Khuynh  

CMND số: 020771602 do CA. TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 13/12/2000  

Sở hữu: 1.000 cổ phần 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : không 

12.2.12.2.12.2.12.2. Ban KiBan KiBan KiBan Kiểểểểm soátm soátm soátm soát    

SttSttSttStt    HHHHọọọọ và Tên và Tên và Tên và Tên    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    

1 Ông Tôn Thất Diên Khoa Trưởng Ban Kiểm soát 

2 Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 

3 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 

12.2.1.12.2.1.12.2.1.12.2.1. Ông Tôn ThÔng Tôn ThÔng Tôn ThÔng Tôn Thấấấất Diên Khoa t Diên Khoa t Diên Khoa t Diên Khoa –––– Trư Trư Trư Trưởởởởng Ban King Ban King Ban King Ban Kiểểểểm soátm soátm soátm soát    

- Chức vụ tại công ty  : Trưởng Ban kiểm soát 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 07/06/1974 

- Nơi sinh  : Quảng Nam 

- Số CMND  : 024838600 do CA. TP.HCM cấp ngày 09/10/2007 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán  : Quảng Nam 



CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN        4444444444444444        

- Địa chỉ thường trú  : 75/13 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Thạc sĩ Kinh tế 

- Quá trình công tác : 

• Từ 1995 - 2006: Trưởng phòng kinh doanh tiền tệ Eximbank 

• Từ 2006 - nay: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Rồng Việt, Trưởng 
phòng Đầu tư Tài chính Eximbank, Thành viên HĐQT CTCP 
Thủy sản số 1, Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Phát triển Nhà 
Thủ Đức, Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Vinaconex-ITC 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 12/06/2009): 

• Sở hữu  : 0 cổ phần 

• Đại diện  : 0 cổ phần 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : không 

12.2.2.12.2.2.12.2.2.12.2.2. Ông Lưu NguyÔng Lưu NguyÔng Lưu NguyÔng Lưu Nguyễễễễn Anh Tun Anh Tun Anh Tun Anh Tuấấấấn n n n –––– Thành viên Ban Ki Thành viên Ban Ki Thành viên Ban Ki Thành viên Ban Kiểểểểm soátm soátm soátm soát    
- Chức vụ tại công ty  : Thành viên Ban kiểm soát 
- Giới tính : Nam 
- Ngày tháng năm sinh  : 02/06/1972 
- Nơi sinh  : Đà Lạt 
- Số CMND  : 024043953 do CA. TP.HCM cấp ngày 26/11/2002 
- Quốc tịch  : Việt Nam 
- Dân tộc  : Kinh 
- Quê quán  : Đà Lạt 
- Địa chỉ thường trú  : TK 6/24 Bến Chương Dương, hẽm 553, Q.1, TP.HCM 
- Trình độ văn hóa : 12/12 
- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân Kinh tế 
- Quá trình công tác : 

• Từ 1998 - 2000 : Chuyên viên kế toán Công ty Kiểm toán Ernst & Young. 

• Từ 2000 - 2002 : Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Viên Thành. 



CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN        4444444455555555        

• Từ 2002 - 2005 : Kế toán trưởng Đại học Quốc tế RMIT. 

• Từ 2005 - 2006 : Phó Giám đốc bộ phận Quản trị doanh nghiệp CTCP Đầu tư 
Tài chính Sài Gòn Á Châu. 

• Từ 2006 – nay   : Thành viên Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Rồng Việt, Giám 
đốc Bộ phận đầu tư tài chính CTCP đầu tư Nguyễn Kim, Thành 
viên HĐQT CTCP Docimexco, Thành viên HĐQT CTCP xuất 
nhập khẩu An Giang, Thành viên HĐQT CTCP Dược Lâm Đồng, 
Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Lương thực Vĩnh Long, Thành 
viên Ban Kiểm soát CTCP Hoàn Mỹ, Thành viên Ban Kiểm soát 
CTCP Bách hóa Điện máy, Thành viên Ban kiểm soát CTCP 
Dược 3-2  

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 12/06/2009) 
• Sở hữu  : 29.000 cổ phần tương ứng 0,09% VĐL 
• Đại diện  : 0 cổ phần 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không 
- Các khoản nợ đối với Công ty : không 
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 
- Hành vi vi phạm pháp luật : không 

12.2.3.12.2.3.12.2.3.12.2.3. Bà NguyBà NguyBà NguyBà Nguyễễễễn Thn Thn Thn Thịịịị H H H Hồồồồng Hng Hng Hng Hạạạạnh nh nh nh –––– Thành viên Ban Ki Thành viên Ban Ki Thành viên Ban Ki Thành viên Ban Kiểểểểm soátm soátm soátm soát    

- Chức vụ tại công ty  : Thành viên Ban kiểm soát 

- Giới tính : Nữ 

- Ngày tháng năm sinh  : 29/05/1968 

- Nơi sinh  : TP.Hồ Chí Minh 

- Số CMND  : 022230388 do CA. TP.HCM cấp ngày 22/04/2004 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán  : TP.Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ thường trú  : 50/12 Nguyễn Kim, P6, Quận 10, TP.HCM 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân 

- Quá trình công tác : 



CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN        4444444466666666        

• Từ 1990 -1995 :  Kế toán Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Chợ Lớn 

• Từ 1995 - nay : Thành viên Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Rồng Việt, Giám 
đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 266 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 12/06/2009): 

• Sở hữu  : 100.000 cổ phần tương ứng 0,30% VĐL 

• Đại diện  : 0 cổ phần. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : không 

12.3.12.3.12.3.12.3. BaBaBaBan Tn Tn Tn Tổổổổng Giám đng Giám đng Giám đng Giám đốốốốcccc    

SttSttSttStt    HHHHọọọọ và Tên và Tên và Tên và Tên    ChChChChứứứức vc vc vc vụụụụ    

1 Ông Nguyễn Miên Tuấn Tổng Giám đốc 

2 Ông Nguyễn Hiếu Phó Tổng Giám đốc 

12.3.1.12.3.1.12.3.1.12.3.1. Ông NguyÔng NguyÔng NguyÔng Nguyễễễễn Miên Tun Miên Tun Miên Tun Miên Tuấấấấn n n n –––– T T T Tổổổổng Giám đng Giám đng Giám đng Giám đốốốốc (c (c (c (xem mxem mxem mxem mụụụục 12.1.3)c 12.1.3)c 12.1.3)c 12.1.3)    

12.3.2.12.3.2.12.3.2.12.3.2. Ông NguyÔng NguyÔng NguyÔng Nguyễễễễn Hin Hin Hin Hiếếếếu u u u –––– Phó T Phó T Phó T Phó Tổổổổng Giám đng Giám đng Giám đng Giám đốốốốcccc    

- Chức vụ tại công ty  : Phó Tổng Giám đốc 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 16/06/1973 

- Nơi sinh  : Đăk Lăk  

- Số CMND  : 0244240031 do CA. TP.HCM cấp ngày 27/06/2005 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán  : Đăk Lăk 

- Địa chỉ thường trú  : 220/50A/9A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân  

- Quá trình công tác : 



CÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CCÔNG TY CỔỔỔỔ PH PH PH PHẦẦẦẦN CHN CHN CHN CHỨỨỨỨNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RNG KHOÁN RỒỒỒỒNG VING VING VING VIỆỆỆỆTTTT    

BBBBẢẢẢẢN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BN CÔNG BỐỐỐỐ THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN THÔNG TIN        4444444477777777        

• Từ 1998 - 2000: Nhân viên tín dụng Sở Giao dịch II – Ngân hàng Công thương 
Việt Nam 

• Từ 2000 - 2003: Chuyên viên Môi giới, Phó trưởng phòng Môi giới Công ty Chứng 
khoán Công Thương, Chi nhánh TP.HCM 

• Từ 2003 - 2006: Trưởng phòng Môi giới CTCP Chứng khoán TP.HCM 

• Từ 2006 - nay:    Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 12/06/2009): 

• Sở hữu  : 32.000 cổ phần tương ứng 0,097% VĐL 

• Đại diện  : 0 cổ phần. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

12.4.12.4.12.4.12.4. KKKKếếếế Toán Trư Toán Trư Toán Trư Toán Trưởởởởngngngng    ----    Ông Lê Minh HiÔng Lê Minh HiÔng Lê Minh HiÔng Lê Minh Hiềềềềnnnn    

- Chức vụ tại công ty  : Kế toán trưởng 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 02-06-1977 

- Nơi sinh  : Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

- Số CMND  : 024860484 ngày cấp : 31-12-2007   nơi cấp : CA.TPHCM 

- Quốc tịch  : Việt Nam 

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán  : Bình Thuận 

- Địa chỉ thường trú  : 6/3A Nguyễn Bá Tòng, Quận Tân Phú, TP.HCM 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn  : Thạc sỹ Kinh tế - chuyên ngành Kế toán. 

- Quá trình công tác : 

• Từ 1999 - 2006 : Công ty Điện Tử SamSung ViNa 

• Từ 2006 - nay : Kế toán trưởng CTCP Chứng Khoán Rồng Việt 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 12/06/2009) : 

• Sở hữu  : 45.000 cổ phần tướng 0,136% VĐL. 

• Đại diện  : 0 cổ phần. 
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- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : không 

13.13.13.13. TàTàTàTàiiii s s s sảảảản n n n     

Tổng giá trị tài sản cố định của công ty theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2008 và 
31/03/2009 

31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/03/200931/03/200931/03/200931/03/2009    

SttSttSttStt    Danh mDanh mDanh mDanh mụụụục tài sc tài sc tài sc tài sảảảảnnnn    
Nguyên giáNguyên giáNguyên giáNguyên giá    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị còn l còn l còn l còn lạạạạiiii    

TTTTỉỉỉỉ l l l lệệệệ    
%%%%    

Nguyên giáNguyên giáNguyên giáNguyên giá    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị còn l còn l còn l còn lạạạạiiii    
TTTTỉỉỉỉ l l l lệệệệ    
%%%%    

1 Nhà cửa, vật kiến trúc  0 0 0,00 0 0 0,00 

2 Máy móc thiết bị  0 0 0,00 0 0 0,00 

3 Phương tiện vận tải 2.270.936 1.723.550 19,31 2.270.936 1.628.928 19,93 

4 Dụng cụ quản lý 9.915.583 6.517.953 73,04 10.060.550 5.911.667 72,32 

5 TSCĐ vô hình 955.555 682.699 7,65 955.554 634.272 7,76 

    TTTTổổổổng cng cng cng cộộộộngngngng    13.142.07413.142.07413.142.07413.142.074    8.924.2028.924.2028.924.2028.924.202    100 13.287.04113.287.04113.287.04113.287.041    8.174.8678.174.8678.174.8678.174.867    100100100100    

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008 và  BCTC thời điểm 31/03/2009 của VDSC. 

Danh sách nhà cửa, vật kiến trúc đang sử dụng: 

STTSTTSTTSTT    ĐĐĐĐịịịịa đia đia đia điểểểểmmmm    DiDiDiDiệệệện tíchn tíchn tíchn tích    
MMMMụụụục đích sc đích sc đích sc đích sửửửử    

ddddụụụụngngngng    
Tình trTình trTình trTình trạạạạng ng ng ng 

ssssởởởở h h h hữữữữuuuu    

1 
Tầng 3-4-5 Estar Building, 147-149 Võ 
Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM 

1.000 m2 
Trụ sở  

Công ty 
Thuê 

2 
Tầng 1-2-3 Tòa nhà Gia Long, 74 Bà 
Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

400 m2 CN Công ty Thuê 
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14.14.14.14. KKKKếếếế    hohohohoạạạạchchchch    kinh doanh, kinh doanh, kinh doanh, kinh doanh, llllợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậận và cn và cn và cn và cổổổổ t t t tứứứứcccc    trongtrongtrongtrong n n n năăăăm tim tim tim tiếếếếp theop theop theop theo    

14.1.14.1.14.1.14.1. ChChChChỉỉỉỉ tiêu K tiêu K tiêu K tiêu Kếếếế ho ho ho hoạạạạch kinh doanh, lch kinh doanh, lch kinh doanh, lch kinh doanh, lợợợợi nhui nhui nhui nhuậậậận và cn và cn và cn và cổổổổ t t t tứứứức c c c trongtrongtrongtrong năm ti năm ti năm ti năm tiếếếếp theop theop theop theo    

Đơn vị tính: Triệu đồng 

ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    TH2008TH2008TH2008TH2008    KH2009KH2009KH2009KH2009    

Doanh thu HĐKD 84.022.138 117.700.000 

Lợi nhuận trước thuế -85.719.562 33.800.000 

Lợi nhuận sau thuế -85.719.562 33.800.000 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu -102,02% 28,72% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ -25,98% 10,24% 

Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá (%) 0% 0% 

Ghi chú: Trong năm 2008, hoạt động kinh doanh của VDSC gặp nhiều khó khăn dẫn đến kết 
quả hoạt động kinh doanh lỗ. Vì vậy, VDSC không chia cổ tức trong năm 2008. Kế hoạch lợi 
nhuận trước thuế năm 2009 dự kiến là 33,80 tỷ đồng nên lợi nhuận này dùng để bù đắp kết 
quả kinh doanh lỗ năm 2008, do vậy kế hoạch năm 2009 sẽ không chia cổ tức. 

Kế hoạch năm 2009 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo Nghị quyết số 
01/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2009. 

14.2.14.2.14.2.14.2. CCCCơơơơ s s s sởởởở th th th thựựựực hic hic hic hiệệệện kn kn kn kếếếế ho ho ho hoạạạạch nch nch nch năăăăm 2009m 2009m 2009m 2009    

14.2.1.14.2.1.14.2.1.14.2.1. MMMMụụụục tiêu hoc tiêu hoc tiêu hoc tiêu hoạạạạt đt đt đt độộộộng cng cng cng củủủủa VDSC năm 2009a VDSC năm 2009a VDSC năm 2009a VDSC năm 2009    

Trên cơ sở nhận định về thị trường như trên, VDSC định hướng hoạt động của Công ty 
trong năm 2009-2010 là: “Tiếp tục lấy hoạt động đầu tư làm hoạt động chủ lực để tìm kiếm lợi 
nhuận, bù đắp các khoản lỗ trong năm 2008. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các 
nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp trên cơ sở hợp tác chặt chẽ 
với Eximbank. Phấn đấu đến hết năm 2010, tạo ra lợi nhuận tích lũy đủ bù đắp các khoản lỗ 
phát sinh trong năm 2008. Trong năm 2009-2010, tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược trong 
và ngoài nước để tăng năng lực tài chính nhằm đảm bảo đủ khả năng cạnh tranh trong ngành 
kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam”. 

14.2.2.14.2.2.14.2.2.14.2.2. Các giCác giCác giCác giảảảải pháp thi pháp thi pháp thi pháp thựựựực hic hic hic hiệệệện kn kn kn kếếếế ho ho ho hoạạạạchchchch    

� TăngTăngTăngTăng năng l năng l năng l năng lựựựực tài chínhc tài chínhc tài chínhc tài chính: Kiên trì tìm kiếm đối tác chiến lược để bổ sung năng lực 
tài chính nhằm giúp VDSC giữ vững vị thế hiện nay trên thị trường và có cơ hội 
vươn lên trong các năm tới khi thị trường hồi phục. Đồng thời, tăng tỷ lệ nợ vay sử 
dụng cho hoạt động đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận trong bối cảnh thị trường đang 
xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. 
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� TiTiTiTiếếếếp tp tp tp tụụụục đic đic đic điềềềều chu chu chu chỉỉỉỉnh nh nh nh BBBBộộộộ máy t máy t máy t máy tổổổổ ch ch ch chứứứức:c:c:c: Tập trung vào Khối Dịch vụ Chứng khoán 
hướng đến mục tiêu phát triển mạnh hệ khách hàng và quản lý theo doanh số môi 
giới. 

� TiTiTiTiếếếếp p p p ttttụụụụcccc nâng c nâng c nâng c nâng cấấấấp, hoàn thip, hoàn thip, hoàn thip, hoàn thiệệệện hn hn hn hệệệệ th th th thốốốống công nghng công nghng công nghng công nghệệệệ thông tin thông tin thông tin thông tin, đặc biệt là hệ thống 
quản lý giao dịch, quản lý khách hàng và hệ thống giao dịch trực tuyến trên cơ sở 
tự xây dựng và làm chủ công nghệ. Xem việc làm chủ công nghệ để chủ động 
đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới là một lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút 
khách hàng cá nhân. 

� VVVVềềềề nhân s nhân s nhân s nhân sựựựự    ---- đào t đào t đào t đào tạạạạo: o: o: o: Ổn định và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó đội ngũ nhân 
sự hiện nay, tăng cường công tác đào tạo nội bộ và trao đổi nghiệp vụ chuyên 
môn. Không tuyển dụng nhân sự mới, đồng thời, từng bước tăng yêu cầu về hiệu 
quả và chất lượng công việc nhằm giúp tăng tính cạnh tranh của Công ty, nỗ lực 
đưa Công ty trụ vững và vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.     

� VVVVềềềề ho ho ho hoạạạạt t t t đđđđộộộộngngngng marketing và PR:  marketing và PR:  marketing và PR:  marketing và PR: Hướng hoạt động marketing và quảng bá thương 
hiệu đến mục tiêu tham gia trực tiếp vào việc phát triển khách hàng trong mảng 
môi giới và tư vấn tài chính doanh nghiệp. 

� VVVVềềềề ho ho ho hoạạạạt t t t đđđđộộộộngngngng tài chính, k tài chính, k tài chính, k tài chính, kếếếế toán:  toán:  toán:  toán: Thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán chi tiết, 
công tác quản lý chi phí điều hành và quản lý nguồn vốn của Công ty. Xây dựng, 
theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo từng thời kỳ, đảm 
bảo hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm tài chính. Tiếp tục duy trì công tác 
báo cáo theo quy định của các cơ quan hữu quan.     

� VVVVềềềề công tác  công tác  công tác  công tác pháppháppháppháp ch ch ch chếếếế, , , , kikikikiểểểểmmmm soát n soát n soát n soát nộộộội bi bi bi bộộộộ    ---- ki ki ki kiểểểểm soát tuân thm soát tuân thm soát tuân thm soát tuân thủủủủ: : : : Tiếp tục rà soát 
nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, thực hiện tốt công tác tư vấn soạn 
thảo hợp đồng và tư vấn các vấn đề pháp lý cho Công ty. Về công tác kiểm tra -
kiểm soát nội bộ, duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát định kỳ nhằm kiểm tra, 
kiểm soát việc tuân thủ trong từng mảng hoạt động nghiệp vụ, hỗ trợ các đơn vị 
thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật và của Công ty. 

15.15.15.15. Thông tin vThông tin vThông tin vThông tin vềềềề nh nh nh nhữữữững cam kng cam kng cam kng cam kếếếết nhưng chưa tht nhưng chưa tht nhưng chưa tht nhưng chưa thựựựực hic hic hic hiệệệện cn cn cn củủủủa ta ta ta tổổổổ ch ch ch chứứứức c c c đăng ký giao dđăng ký giao dđăng ký giao dđăng ký giao dịịịịchchchch    
    Không có. 

16.16.16.16. Các thông tin, các tranh chCác thông tin, các tranh chCác thông tin, các tranh chCác thông tin, các tranh chấấấấp kip kip kip kiệệệện tn tn tn tụụụụng liên quan tng liên quan tng liên quan tng liên quan tớớớới công tyi công tyi công tyi công ty    
    Không có. 
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V.V.V.V. CHCHCHCHỨỨỨỨNG KHOÁN ĐĂNNG KHOÁN ĐĂNNG KHOÁN ĐĂNNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DG KÝ GIAO DG KÝ GIAO DG KÝ GIAO DỊỊỊỊCHCHCHCH        

1.1.1.1. LoLoLoLoạạạại ci ci ci chhhhứứứứng khoánng khoánng khoánng khoán            : Cổ phiếu phổ thông    

2.2.2.2. MMMMệệệệnh giánh giánh giánh giá                : 10.000 đồng/cổ phiếu    

3.3.3.3. TTTTổổổổng sng sng sng sốốốố c c c cổổổổ phi phi phi phiếếếếu u u u đăng ký giao dđăng ký giao dđăng ký giao dđăng ký giao dịịịịchchchch    : 33.000.000 cổ phiếu 

Trong đó cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng là 14.873.500 cổ phiếu bao gồm: 

- Tổng Số cổ phiếu của các cổ đông sáng lập là 14.815.000 cổ phiếu bị hạn chế chuyển 
nhượng trong vòng 03 năm theo quy định Luật doanh nghiệp, cụ thể từ ngày 
15/12/2006 đến ngày 15/12/2009. 

- Số cổ phiếu của Cổ đông là cán bộ công nhân viên là 58.500 cổ phiếu bị hạn chế 
chuyển nhượng từ ngày 01/12/2008 đến 01/12/2009. 

4.4.4.4. Phương pháp tính giáPhương pháp tính giáPhương pháp tính giáPhương pháp tính giá 
Phương pháp tính thư giá (BPhương pháp tính thư giá (BPhương pháp tính thư giá (BPhương pháp tính thư giá (Book ook ook ook VVVValuealuealuealue))))    

Tính giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2008 và tại thời điểm 31/03/2009: 

Đơn vị tính: Đồng 

ChChChChỉỉỉỉ tiêu tiêu tiêu tiêu    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị (31/12/2008) (31/12/2008) (31/12/2008) (31/12/2008)    Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị (31/03/2009) (31/03/2009) (31/03/2009) (31/03/2009)    

Tổng giá trị theo sổ sách 302.111.013.000 266.431.340.077 

Vốn Điều lệ hiện tại 330.000.000.000 330.000.000.000 
Mệnh giá một cổ phần 10.000 10.000 

Số cổ phần hiện hành (cổ phần)  33.000.000 33.000.000 

Thư giá/cổ phần (đồng/cp) 9.155 8.074 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 và Báo cáo tài chính Quý 1/2009 của VDSC) 

5.5.5.5.         GiGiGiGiớớớới hi hi hi hạạạạn vn vn vn vềềềề t t t tỷỷỷỷ l l l lệệệệ n n n nắắắắm gim gim gim giữữữữ đ đ đ đốốốối vi vi vi vớớớới ngưi ngưi ngưi ngườờờời nưi nưi nưi nướớớớc ngoàic ngoàic ngoàic ngoài    

Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước 
ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mức góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài ở 
doanh nghiệp Việt Nam tối đa bằng 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam. 

6.6.6.6.   Các lo  Các lo  Các lo  Các loạạạại thui thui thui thuếếếế có liên quan có liên quan có liên quan có liên quan    

❖ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 

• Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh 
của công ty là 28% cho năm 2007 và 2008. Tuy nhiên, Theo Thông tư số 
130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh 
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nghiệp (TNDN) có hướng dẫn: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối 
với các hoạt động kinh doanh của công ty là 28% cho năm 2007 và 2008, 25% cho 
các năm tiếp theo. 

• Theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính về hướng 
dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 
30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách 
nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh 
xã hội: 

� Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009. 

� Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giãn nộp thuế. Giãn nộp số thuế TNDN tạm tính 
hàng quý năm 2009. Trường hợp doanh nghiệp không xác định được số thuế 
TNDN tạm tính của các hoạt động được giãn nộp thuế thì số thuế TNDN tạm tính 
để giãn nộp xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của các hoạt động này với tổng 
doanh thu của các hoạt động năm 2008. 

� Thời gian giãn nộp (gia hạn): 9 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy 
định của Luật quản lý thuế. 

- Số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2009 được gian hạn nộp thuế chậm nhất 
đến ngày 29/01/2010. 

- Số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2009 được gian hạn nộp thuế chậm 
nhất đến ngày 29/04/2010. 

- Số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2009 được gian hạn nộp thuế chậm 
nhất đến ngày 30/07/2010. 

- Số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2009 được gian hạn nộp thuế chậm 
nhất đến ngày 29/10/2010. 

❖ Theo Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế giá trị 
gia tăng (GTGT) có hướng dẫn: 

“Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo 
lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý 
quỹ chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường 
của các sở trung tâm giao dịch chứng khoán, các hoạt động kinh doanh khác theo quy 
định của pháp luật về chứng khoán” là đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng. 
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❖ Theo Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật 
thuế Thu nhập cá nhân và thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thuế thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008: 

• Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán: 

� Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm cả chuyển nhượng 
quyền mua cổ phiếu được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua, 
các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng. 

� Giá bán chứng khoán được xác định như sau: 

- Giá bán chứng khoán niêm yết là giá chuyển nhượng thực tế tại Sở Giao dịch 
chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán; 

- Giá bán chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết, đã thực hiện 
đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán là giá chuyển 
nhượng thực tế tại Trung tâm Giao địch chứng khoán; 

- Giá bán chứng khoán của các đơn vị không thuộc hai trường hợp nêu trên 
là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán 
của đơn vị có chứng khoán được chuyển nhượng tại thời điểm bán. 

� Giá mua được xác định như sau: 

- Giá mua của chứng khoán niêm yết là giá thực mua tại Sở Giao dịch chứng 
khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán; 

- Giá mua chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết, đã thực hiện 
đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán là giá thực tế mua tại 
Trung tâm Giao dịch chứng khoán; 

- Giá mua chứng khoán của các đơn vị không thuộc hai trường hợp nêu trên là 
giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn 
vị có chứng khoán được chuyển nhượng tại thời điểm mua. 

� Chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán là các khoản chi phí 
thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm: 

- Phí nhận chuyển nhượng và phí chuyển nhượng chứng khoán; 

- Phí lưu ký chứng khoán; 

- Chi phí uỷ thác chứng khoán; 

- Các khoản chi phí khác. 
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• Thuế suất: 

� Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là 20% trên thu nhập tính 
thuế của mỗi lần chuyển nhượng. 

� Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập 
tính thuế cả năm chỉ áp dụng đối với trường hợp đối tượng nộp thuế đã thực hiện 
đúng quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, xác định được thu 
nhập tính thuế quy định và đăng ký thực hiện ổn định với cơ quan Thuế từ tháng 
12 của năm trước. 

Đối với các trường hợp khác ngoài trường hợp trên, áp dụng thuế suất 0,1% trên 
giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. 

❖ Theo thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân: 

• Đối tượng được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân quy định tại Thông tư: 

� Cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn (bao 
gồm cả chuyển nhượng chứng khoán). 

� Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn 
(bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán). 

• Giãn thời hạn nộp thuế:  

� Thời gian được giãn nộp thuế: từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/05/2009. 

Đến tháng 5 năm 2009, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định việc xử lý số thuế 
được giãn nộp này, khi đó sẽ thực hiện theo quyết định của Quốc hội. 

Hết thời hạn giãn nộp thuế, tổ chức, cá nhân được giãn nộp thuế phải thực hiện theo 
hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
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TTTTỔỔỔỔ    CHCHCHCHỨỨỨỨCCCC KI KI KI KIỂỂỂỂM TOÁNM TOÁNM TOÁNM TOÁN    

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNGCÔNG TY TNHH ERNST & YOUNGCÔNG TY TNHH ERNST & YOUNGCÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VI VI VI VIỆỆỆỆT NAMT NAMT NAMT NAM    
Địa chỉ  :    8th Floor, Saigon Riverside Office Centre, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. HCM    
Điện thoại : 84.8 3824 5252 
Fax  : 84.8 3824 5250 
Website : www.ey.com/vn 
 
 
 

VII.VII.VII.VII. PHPHPHPHỤỤỤỤ L L L LỤỤỤỤCCCC        

1.1.1.1. PhPhPhPhụụụụ l l l lụụụục I:c I:c I:c I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005723 đăng ký 
lần đầu ngày 15/12/2006. 

Giấy phép HĐKD số 32/UBCK-GPHDKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006. 

Giấy phép điều chỉnh số 32/UBCK-GP của UBCKNN cấp ngày 15/08/2007. 

Giấy phép điều chỉnh số 147/UBCK-GP của UBCKNN cấp ngày 08/08/2008. 

2.2.2.2. PhPhPhPhụụụụ l l l lụụụục II:c II:c II:c II: Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. 

3.3.3.3. PhPhPhPhụụụụ l l l lụụụục c c c IIIIIIIIIIII: : : : BCTC đã được kiểm toán năm 2008 và Báo cáo tài chính tại 31/03/2009 của 
Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. 

4.4.4.4. PhPhPhPhụụụụ l l l lụụụục c c c IIIIV:V:V:V: Giới thiệu một số văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch. 
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