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I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
Tên công ty

: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Trụ sở

: 150 Đường 14/9 - Phường 5 – TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại

: (070) 3 822 533

Fax

: (070) 3 822 129

Email

: pharimexco@hcm.vnn.vn

Website

: www.pharimexco.com.vn

Logo

:

PHARIMEXCO
Giấy CNĐKKD: Số 1500202535 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế Hoạch và
Đầu tư Tỉnh Vĩnh Long cấp.
Vốn điều lệ

: 99.136.920.000 đồng.

Mã cổ phiếu

: DCL

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
Số lượng cổ phiếu niêm yết: 9.913.692 cổ phiếu.

1. Những sự kiện quan trọng:
 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm
tỉnh Cửu Long được thành lập năm 1976.
 Năm 1992, sau khi tỉnh Cửu Long tách thành 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh,
công ty đổi tên thành Công Ty Dược và Vật Tư Y Tế Cửu Long.
 Tháng 08/2004, Công ty được cổ phần hóa và chính thức chuyển thành công
ty cổ phần kể từ ngày 01/01/2005 với tên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM CỬU LONG (PHARIMEXCO).
 Ngày 17/09/2008 cổ phiếu DCL chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở
Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo thường niên 2010

3

DCL
PHARIMEXCO

2. Quá trình phát triển
 Ngành nghề kinh doanh
- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp: dược phẩm, capsule, các
loại dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm
dinh dưỡng, dược liệu, hóa chất, nguyên liệu và các loại dược phẩm bào chế khác.
- Sản xuất các loại bao bì dùng trong ngành dược.
- Nuôi, trồng các loại dược liệu làm thuốc.
 Tình hình hoạt động
- Hoạt động chính của Công ty là sản xuất, kinh doanh dược phẩm, viên nang
rỗng (Capsule), các loại dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ
phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, dược liệu, hoá chất, nguyên phụ liệu, các loại dược
phẩm bào chế khác và các loại bao bì dùng trong ngành dược. Năm 2010 công ty bổ
sung thêm ngành nghề kinh doanh và thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin
(được ĐHCĐ năm 2009 thông qua).
- Về quy mô sản xuất: hiện Công ty có 5 nhà máy đang hoạt động, trong đó 4
nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO là Nhà máy sản xuất Dược phẩm (Non β Lactam), Nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh nhóm Cephalosporin, Nhà máy sản xuất
thuốc kem-siro, Nhà máy sản xuất Capsule I & II; còn lại là Nhà máy sản xuất dụng cụ
y tế (Vikimco).
- Hệ thống kinh doanh gồm 45 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở các tỉnh và
thành phố lớn trên cả nước như: Hà Nội, Hải phòng, Thanh Hóa, Thái Bình, Đà Nẵng,
Nghệ An, Gia Lai, TP.HCM, TP. Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh,
Kiên Giang, Bến Tre; 380 đại lý bán lẻ đặt ở khắp các xã, phường, huyện trong tỉnh
Vĩnh Long và 2.517 khách hàng trên cả nước. Một Công ty liên doanh MSC tại Viêng
Chăn - Lào, Công ty con là Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Mê Kông,
ngoài ra còn có nông trường trồng dược liệu 40 hecta tại huyện Phước Long, tỉnh Bình
Phước.
- Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được quản lý bởi Hệ
thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2005, GMP-WHO, GLP,
GSP; Quản lý chất lượng toàn diện TQM và 5S, các chi nhánh lớn trên cả nước đều đạt
tiêu chuẩn GDP.

3. Định hướng phát triển
Xây dựng Pharimexco trở thành một trong những công ty Dược phẩm quốc
gia phát triển vững mạnh toàn diện, dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nguyên liệu (capsule) và trang thiết bị,
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dụng cụ y tế. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất
kinh doanh trong lĩnh vực Dược phẩm, đồng thời nâng cao hiệu quả, tạo công ăn
việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông, đóng
góp cho ngân sách Nhà nước và không ngừng phát triển Công ty.
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II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Kết quả hoạt động năm 2010
Năm 2010 tình hình kinh tế thế giới có sự hồi phục đáng kể sau cuộc khủng
hoảng tài chính thế giới năm 2008-2009. Thị trường sản xuất thuốc trong nước hiện
nay đáp ứng khoảng 60% nhu cầu sử dụng thuốc của người dân, thuốc ETC vẫn tiếp
tục phát triển, chủ yếu theo xu hướng phục vụ cho các loại bệnh mãn tính như tiểu
đường, tim mạch...và thị trường thuốc OTC cũng được khuyến khích đẩy mạnh phát
triển.
Bên cạnh những mặt tích cực thì trong năm tình hình sản xuất kinh doanh của
công ty bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như: năm 2010 Nhà nước không còn hỗ trợ lãi
suất cho vay (năm 2009 hỗ trợ lãi suất cho vay ngắn hạn là 4%/năm), lãi suất tăng hơn
7%/năm so với 2009; giá nguyên liệu nhập khẩu, giá điện, giá xăng dầu đều tăng, thị
trường ngoại tệ biến động phức tạp về giá cả và nguồn cung cấp không dồi dào, lạm
phát đe dọa....Và ngành Dược luôn là ngành có sức cạnh tranh cao, việc điều chỉnh giá
bán bị hạn chế do những quy định về bình ổn giá thuốc.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn
thể CB.CNV công ty luôn ra sức phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại
hội cổ đông đã đề ra. Kết quả kinh doanh năm 2010 như sau:
ĐVT: tỷ đồng

Doanh thu thuần

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

474,909

573,649

557,602

46,098

56,438

11,70

20%

25%

20%

Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ chia cổ tức
573.65

557.60

474.91

56.44

46.09

2008

2009

2010

Doanh thu thuan
11.70

2008
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2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2010
ĐVT: triệu đồng
Khoản mục

Doanh thu

Kế hoạch 2010

Thực hiện 2010

Tỷ lệ thực
hiện so với kế
hoạch

750.000

579.748

77,29%

+ Dược phẩm

380.000

318.725

83,87%

+ Capsule

120.000

118.962

99,13%

+ Vikimco

60.000

54.066

90,11%

190.000

87.995

46,32%

70.000

11.702

16,71%

+ Hàng ngoài
Lợi nhuận trước thuế

1/ Nhà máy sản xuất Dược phẩm: đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, ISO 9001:2008. Giá
trị sản lượng 300 tỷ/năm, Nhà máy được trang bị nhiều dây chuyền, thiết bị hiện đại
nhất hiện nay, được nhập khẩu từ các nước Châu Âu. Công ty vừa trang bị cho nhà
máy này dây chuyền sản xuất dạng thuốc sủi bọt gồm thuốc bột và viên nén sủi bọt với
công suất hơn 50 triệu đơn vị sản phẩm/năm, đây là dạng thuốc được nhiều người ưa
dùng.
- Nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh Cephalosporin: đạt tiêu chuẩn GMP-WHO,
chính thức hoạt động đầu năm 2010. Nhà máy chuyên sản xuất những loại thuốc kháng
sinh thế hệ mới như Cephalexin, Cefuroxim, Cefixim…bổ sung đầy đủ cơ cấu sản
phẩm của công ty, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ thuốc kháng sinh thế hệ mới trên
thị trường.
Năm 2010, doanh thu đạt 318 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ 2009, đạt 83%
kế hoạch là do:
+ Do ảnh hưởng của sự biến động kinh tế vĩ mô năm 2010 như lạm phát cao,
tỉ giá ngoại tệ biến động…
+ Do sản phẩm kháng sinh vừa đưa ra thị trường 6 tháng cuối năm 2010, khách
hàng chưa quen sản phẩm của công ty, nên doanh thu chưa đạt theo kế hoạch đề ra.
2/ Nhà máy sản xuất Capsule I và II: đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, nhà máy sản xuất
tất cả các loại nang từ 00 đến 4, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường
thuốc tân dược và đông dược.
Năm 2010, doanh thu đạt 119 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2009, đạt 99%
kế hoạch.
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3/ Nhà máy sản xuất dụng cụ y tế Vikimco: đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, năm
2010 Nhà máy được Bộ Y Tế thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
trang thiết bị y tế tư nhân.
Năm 2010, doanh thu đạt 54 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2009, đạt 90% kế
hoạch là do Nhà máy ngừng sản xuất 1 tháng sửa chữa nâng cấp để đạt chứng nhận đủ
điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân.
4/ Hàng ngoài: đạt 46% kế hoạch là do doanh thu hàng ủy thác nhập khẩu nguyên liệu
và thành phẩm không được ghi nhận vào doanh thu. Số tiền: 132.223 triệu đồng.
 Tổng doanh thu toàn công ty đạt 579 tỷ, đạt 77% kế hoạch với những lý do
được nêu cho từng nhóm hàng như trên.
 Lợi nhuận trước thuế đạt 11,7 tỷ, đạt 16,71% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu:
- Doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận giảm tương ứng.
- Chi phí đầu vào tăng:
+ Chi phí hoạt động tài chính: lãi vay bình quân là 15%, năm 2009 chi
phí lãi vay là 20 tỷ, năm 2010 là 42 tỷ.
+ Tỷ giá ngoại tệ tăng.
+ Chi phí năng lượng: điện, nước, xăng, dầu, gas… đều tăng.
- Ngoài ra còn các nguyên nhân sau:
- Chi phí lãi vay dài hạn chưa phân bổ trong năm:
- Lập dự phòng phải thu khó đòi, hàng tồn kho:
- Điều chỉnh chênh lệch tỉ giá đưa vào chi phí:
- Điều chỉnh giảm các chi phí khác:

ĐVT: triệu đồng
8.847
2.026
2.227
1.272

3. Những khoản đầu tư chủ yếu trong năm 2010:
- Dự án Trung tâm Liên hợp Dược phẩm Cửu Long, Trung tâm nghiên cứu và
phát triển sản phẩm (R/D) đang tiến hành giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án (lập dự án
đầu tư, thiết kế dự toán).
- Dự án Nhà máy sản xuất thuốc tiêm, nhỏ mắt đạt tiêu chuẩn GMP-WHO đã
hoàn thành giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án, đang trong giai đoạn thực hiện dự án.
Dự kiến đầu năm 2012 hoàn thành và đưa vào sử dụng.
- Dự án đầu tư ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP): Phòng Công
nghệ thông tin đã kết hợp cùng Công ty FPT thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng
thực tế của Công ty CP Dược phẩm Cửu Long và đã hoàn thiện hồ sơ phân tích, đánh
giá và báo cáo, đề xuất chọn giải pháp ERP để ứng dụng phù hợp cho Công ty. Dự kiến
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đầu năm 2012 sẽ tiến hành phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, triển khai công tác đấu
thầu, chọn thầu, thương thảo hợp đồng và khởi động dự án.
- Tiến hành xây dựng mới tại các chi nhánh sau:
+ Chi nhánh Cần Thơ: tổng vốn đầu tư: 8 tỷ đồng, diện tích sàn xây dựng
970m , đang trong giai đoạn thực hiện dự án, dự kiến hoàn thành cuối 2011.
2

+ Chi nhánh Kiên Giang: tổng vốn đầu tư: 4,5 tỷ đồng, diện tích sàn xây dựng
890m , và Chi nhánh Nghệ An: tổng vốn đầu tư: 5 tỷ đồng, diện tích sàn xây dựng
890m2 đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án, đang tiến hành giai đoạn thực
hiện dự án, dự kiến hoàn thành cuối 2011.
2

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai
Theo Cục Quản lý Dược thì thị trường dược phẩm Việt Nam sẽ tiếp tục tăng
trưởng nhanh với tốc độ tăng trưởng 25% mỗi năm và đạt giá trị khoảng 2 tỉ đô la vào
năm 2012, đây sẽ là yếu tố hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào thị
trường này. Biến động về nguyên vật liệu nhập khẩu, tỷ giá và lãi suất vay sẽ ảnh
hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp dược trong năm 2011, dù chịu sự kiểm soát
giá của Nhà nước nhưng giá dược phẩm cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo đà tăng của
CPI. Giá bán tăng cộng sản lượng tăng sẽ đảm bảo lợi nhuận cho các doanh nghiệp
dược tăng trưởng ổn định.
Hội đồng quản trị sẽ cố gắng hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội cổ đông giao
phó, hành động vì lợi ích cao nhất của cổ đông bằng hình thức tối đa hóa lợi nhuận, bảo
vệ tốt phần vốn góp của cổ đông tại doanh nghiệp
 Kế hoạch kinh doanh 2011:
- Doanh thu:

650 tỷ

- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ
- Tỷ lệ chia cổ tức:

20% bằng tiền (trên mệnh giá 10.000 đ/CP).

 Kế hoạch tăng vốn điều lệ:
Do năm 2010 thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm nên chưa chọn được thời
điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, Hội
đồng quản trị tiếp tục trình Đại hội cổ đông kế hoạch tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 150
tỷ đồng với phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1
được lấy từ nguồn thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận tích lũy tại thời điểm
31/12/2010. Nếu được Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành khi
chọn được thời điểm thích hợp trong năm 2012.
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III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. Báo cáo tình hình tài chính
Năm 2010, Công ty chỉ thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho CB.CNV (ESOP
đợt 2) và được UBCK Nhà nước chấp thuận ngày 28/02/2011, nâng tổng vốn điều lệ
lên 100.594.800 đồng.

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
Chỉ tiêu

Năm
2009

Năm
2010

1

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

-

Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần): TSLĐ/Nợ NH

1,56

1,17

-

Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng Tồn Kho)/Nợ NH

1,09

0,74

2

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

-

Hệ số nợ / Tổng tài sản

0,53

0,65

-

Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu

1,13

1,83

3

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

-

Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS)

0,90

0,70

-

Vòng quay TSCĐ (DT thuần/TSCĐ)

2,17

2,12

-

Vòng quay vốn lưu động (DT thuần/TSLĐ)

1,53

1,05

-

Vòng quay các khoản phải thu (DT thuần/ Phải thu BQ)

3,31

2,13

-

Vòng quay các khoản phải trả (DT thuần/ Phải trả BQ)

1,85

1,29

-

Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho
bình quân)

3,68

2,69

4

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

-

Hệ số LN sau thuế / DT thuần (%)

9,84%

2,10

-

Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)

18,79%

4,18

-

Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản (%)

8,81%

1,48

-

Hệ số LN từ hoạt động SXKD / DT thuần (%)

10,70%

2,12
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300.40
279.78

273.45

97.19

2008

99.14

97.19

2009

Von CSH

2010

Von dieu le

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (tính đến ngày 31/12/2010)
Tổng số cổ phiếu:
Cổ phiếu thường
Cổ phiếu ưu đãi

9.719.308
9.719.308
0

- Trái phiếu đang lưu hành: không có
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:
Tổng số cổ phiếu
Cổ phiếu thường
Cổ phiếu ưu đãi

9.719.308
9.719.308
0

- Chia cổ tức cho các cổ đông:
Ngày 28/05/2010: Chi cổ tức đợt II/2009 bằng tiền 15%: 1.500 đồng/CP.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010
a) Về sản xuất:
- Nhà máy sản xuất Dược phẩm: trong năm 2010 được Cục Quản lý Dược tái đánh
giá và cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Nhà máy cũng được

Công

ty đầu tư bổ sung trang thiết bị hiện đại, chất lượng cao gồm: cải tạo, nâng cấp hệ thống
lạnh, lọc không khí đạt tiêu chuẩn GMP- WHO, trang bị thêm 1 máy ép vỉ tự động, 2
máy đóng nang tự động chất lượng cao, 1 máy bao viên đa tính năng, … nhằm đa dạng
hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm cạnh tranh trong và ngoài nước.
Nhà máy đã sản xuất được 352 sản phẩm (tăng 166 sản phẩm so với năm 2009),
đạt sản lượng 1.248 triệu viên thuốc các loại, 56,5 triệu gói thuốc bột, 130,5 tấn thuốc
cốm, 4 triệu lọ thuốc kem. Đặc biệt trong năm 2010 và đầu năm 2011, nhà máy sản
xuất thuốc kháng sinh Cephalosporin đã đi vào hoạt động ổn định, sản xuất được 56
sản phẩm các loại có giá trị cao, sản lượng bình quân từ 18-20 tỉ đồng/ tháng.
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- Nhà máy sản xuất capsule I và II: năm 2010 được Cục Quản lý Dược thẩm định
và được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP-WHO vào ngày 07/4/2011.

Mặc

dù đứng trước những khó khăn chung ở tầm vĩ mô của kinh tế thế giới và trong nước
như lạm phát tăng cao, sự tăng giá vàng và đô la, ... Tuy nhiên công ty đã có phương
án khắc phục nhằm giảm thiểu những khó khăn trên và đảm bảo duy trì ổn định sản
xuất, cung cấp kịp thời hàng hóa cho kinh doanh. Cụ thể, trong năm 2010 nhà máy đã
sản xuất được 3,29 tỷ nang các loại, trong đó nang số 0 có giá trị cao với sản lượng
2,18 tỉ nang, giá trị khoảng 74 tỉ đồng, các loại nang khác có giá trị khoảng 37 tỷ đồng.
- Nhà máy sản xuất dụng cụ y tế (Vikimco): đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008,

năm

2010 Nhà máy được sửa chữa nâng cấp và được Bộ Y Tế thẩm định cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân. Sản lượng sản xuất năm 2010 đạt
100.971.654 sản phẩm, Giám đốc nhà máy đã nghiên cứu cải tiến và đưa vào sản xuất
đệm cao su 5cc mới khi sử dụng kéo đẩy nhẹ nhàng hơn, thiết kế lại các khuôn thân
ống 1cc, 3cc, 5cc, khuôn đế kim 23G, làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm tốt hơn,
mẫu mã đẹp hơn và nhất là giảm giá thành sản xuất do hàng năm tiết kiệm khoảng 4,5
tấn nhựa, tương đương giá trị làm lợi là: 139,5 triệu đồng.
b) Về kinh doanh:
791.16

640.72
573.65

551.41

557.60

474.91

56.44

46.09

11.70

2008

2009

Tong tai san

Doanh thu thuan

2010

LN sau thue

- Kinh doanh dược phẩm: doanh thu đạt 318 tỷ đồng. Đội ngũ CB.CNV phòng
kinh doanh đã nỗ lực không ngừng xây dựng phương án kinh doanh, chính sách bán
hàng hợp lý cho từng thời điểm (tháng, quý, năm), củng cố thị trường cũ và mở rộng
thị trường mới. Đồng thời cập nhật những thông tin về giá cả để điều chỉnh kịp thời cho
phù hợp với thị trường và được thị trường chấp nhận. Thực hiện tốt chính sách hậu
mãi, chăm sóc khách hàng; Khuếch trương sản phẩm, quảng bá thương hiệu bằng nhiều
hình thức khuyến mãi, quảng cáo trên báo chí, tham gia hội chợ, tặng phẩm mang
thương hiệu công ty...Bên cạnh đó, phòng còn quản lý và điều phối tốt hoạt động kinh
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doanh của các chi nhánh trực thuộc (về chính sách bán hàng, doanh số, giá cả, công
nợ...), điều phối lượng hàng tồn kho và lên kế hoạch đặt hàng sản xuất kịp thời đáp ứng
nhu cầu thị trường.
Tổ chức chuyên nghiệp kênh phân phối ETC (hệ điều trị), nắm bắt kịp thời biến
động thị trường, xây dựng giá đấu thầu, chuẩn bị tốt hồ sơ dự thầu, gửi thầu, cung cấp
dược phẩm và dụng cụ y tế, hỗ trợ kịp thời cho các bệnh viện, trung tâm y tế, điều trị
bệnh trên cả nước trong công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
- Kinh doanh Capsule: năm 2011 doanh thu đạt 119 tỷ đồng, tăng 6,76% so với
năm 2009. Để đạt được kết quả này, Bộ phận kinh doanh Capsule đã lập được phương
án kinh doanh hiệu quả, hợp lý, chính sách bán hàng phù hợp, không ngừng nỗ lực kinh
doanh, tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để từng bước đẩy mạnh doanh số bán
hàng, nâng cao uy tín sản phẩm. Thực hiện sản xuất các lô lớn cho dự trữ cung cấp các
mặt hàng chiến lược phổ biến dựa vào thống kê hàng năm.
- Kinh doanh dụng cụ y tế: năm 2010 đạt 54 tỷ đồng tăng 2% so với năm 2009.
Để đạt được kết quả này, bộ phận kinh doanh hàng dụng cụ y tế đã mở rộng mạng lưới
cung cấp bán trực tiếp và gián tiếp, cung cấp hàng thầu cho tuyến điều trị cả nước, bán
hàng qua thị trường Campuchia, Lào, tham gia hàng thầu chương trình phòng chống
HIV/AIDS tại Việt Nam nhằm giảm bớt lây lan trong việc tiêm chích ở những đối
tượng nhiễm HIV/AIDS. Với phương châm chất lượng là hàng đầu, Công ty đã từng
bước khẳng định được thương hiệu VIKIMCO. Hàng của VIKIMCO đã xuất hiện tại
các bệnh viện, các cửa hàng bán sỉ và lẻ bằng những chính sách linh động phù hợp với
từng đối tượng khách hàng, hàng của VIKIMCO-hàng Việt Nam từ lâu đã được người
tiêu dùng tín nhiệm.
Ngoài nguồn hàng do các nhà máy sản xuất, công ty còn mở rộng kinh doanh dưới
hình thức liên doanh, liên kết với các công ty dược phẩm trong nước, nước ngoài để
mua bán, nhập khẩu tạo thêm nguồn hàng, bổ sung nhiều mặt hàng mới làm phong phú
thêm danh mục hàng hoá cung cấp cho thị trường.
c) Về xuất nhập khẩu:
Trong năm 2010 công ty đã xuất khẩu các loại nang đạt giá trị trên 99 ngàn USD
và nhập khẩu các loại thuốc thành phẩm, nguyên liệu, thiết bị dùng cho sản xuất và
kinh doanh với giá trị trên 19,082 triệu USD.
d) Về nghiên cứu và phát triển sản phẩm:
Trong năm 2010 Phòng nghiên cứu phát triển đã tiến hành nghiên cứu sản xuất thử
56 sản phẩm, đạt 112% kế hoạch đề ra trong đó:
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- 20 sản phẩm mới sản xuất lần đầu ở qui mô pilot (nghiên cứu sản xuất thử)
- 36 sản phẩm chuyển từ qui mô pilot chuyển giao cho nhà máy sản xuất ở qui mô
công nghiệp.
- Cải tiến sản phẩm cũ nâng cao chất lượng hình thức, mẫu mã, tính ổn định…
29 sản phẩm, đạt 145% kế hoạch đề ra (20 sản phẩm).
- Nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh 02 qui trình sản xuất qui mô công nghiệp cho
hai loại sản phẩm ở xưởng thuốc nước, nhằm đưa dây chuyền thiết bị sản xuất hai dạng
bào chế nhủ tương (emulsion), dịch treo (supension) vào hoạt động ngay trong năm
2011.
- Các đề án nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, dạng bào chế mới, hiện đại:
+ Viên nang hạt cải (pellet-capsule)
+ Viên phóng thích hoạt chất kéo dài
+ Viên nén sủi bọt (effervescent tablet)
+ Viên nén hòa tan trong nước (dispersible tablet) vẫn đang được tập trung triển
khai nghiên cứu.
- Đã nghiên cứu sản xuất thành công 2 sản phẩm dạng bào chế mới, viên nén phân
tán trong nước (dispersible tablet) của kháng sinh cephalosporin.
e) Về nhân sự và đào tạo:
Tổng số cán bộ, công nhân, lao động 913 người. Trong đó:
+ Sau đại học: 08
+ Đại học, cao đẳng: 169
+ Trung cấp Dược: 266; trung cấp khác: 66
+ Dược tá: 86; công nhân bậc thợ: 50; Lao động khác: 268
Cử đi đào tạo lớp CEO 5 cán bộ, CFO 2 cán bộ, đào tạo Cao học Kinh tế 03,
Đại học Dược 13, Kinh tế 25, Trung cấp Dược 28 và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,
đào tạo GMP-Asean, GSP, GLP, ISO, GMP-WHO, đào tạo lại và nâng cao tay nghề
cho công nhân lao động ở các Nhà máy (đạt 100%).
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty luôn quan tâm chú trọng và thực
hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm nhằm nâng cao về trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ cho người lao động, và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển
nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Luôn khuyến khích khen thưởng sáng kiến cải tiến
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tiết kiệm của CB.CNV hàng năm, riêng năm 2010 giá trị làm lợi từ sáng kiến cải tiến là
469.412.320 đồng.

3. Thành tích xã hội đạt được
Công ty luôn tập trung đầu tư chiều sâu về thiết bị công nghệ mới, xây dựng và tổ
chức thực hành tiết kiệm trong sản xuất, giảm chi phí nguyên vật liệu, năng
lượng…Bên cạnh đó công ty luôn quan tâm thực hiện tốt công tác nghiên cứu ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các thành tích đã đạt được như sau:
- Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiêu biểu trong phong trào
thi đua tỉnh Vĩnh Long 5 năm (2005-2010), theo quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày
06/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long;
- Chứng nhận Công ty Dược phẩm Cửu Long đạt danh hiệu Top 500 thương hiệu
Việt 2010, theo quyết định số 245/500/2010 ngày 18/9/2010 của Viện KH&CN
Phương Nam, tiêu chuẩn Thương hiệu Việt;
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, theo quyết định số 186/QĐUBND ngày 21/01/2011 về “Xây dựng doanh nghiệp phát triển đúng hướng và bền
vững, tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao 2010”;
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, theo quyết định số 568/QĐUBND ngày 16/03/2011 về “Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp
luật Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao ”.
 Về công tác xã hội:
Tích cực thực hiện các hoạt động xã hội hàng năm, Công ty đóng góp ủng hộ
đồng bào bị bão lụt, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, ủng
hộ quỹ vòng tay nhân ái, quỹ vì người nghèo, các tổ chức từ thiện, các bệnh nhân do
chất độc da cam, đóng góp quỹ khuyến học Trần Đại Nghĩa, Võ Văn Kiệt, quỹ mái
ấm công đoàn, quỹ học bổng Phạm Hùng, ủng hộ cho hộ nghèo và gia đình chính
sách nhân dịp Tết nguyên đán... với số tiền đóng góp 486.520.000 đồng.

4. Định hướng đầu tư phát triển
1. Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tăng vốn điều lệ 2011:
1.1. Kế hoạch kinh doanh:
- Doanh thu:

650 tỷ

- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ
- Tỷ lệ chia cổ tức:

20% bằng tiền (trên mệnh giá 10.000 đ/CP).

1.2. Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng:
-

Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
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-

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

-

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.

-

Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.029.740 cổ phần.

-

Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.297.400.000 đồng.

-

Vốn điều lệ hiện tại: 100.594.800.000 đồng.

-

Số lượng cổ phiếu hiện tại: 10.059.480 cổ phần.

-

Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 150.892.200.000 đồng.

Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền theo tỷ
lệ 2:1, tức là tại thời điểm chốt danh sách nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở
hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được thưởng thêm 01 cổ phiếu mới.
Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn
được hưởng cổ phiếu thưởng. Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc phát hành
cổ phiếu thưởng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện
hữu sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ
phiếu lẻ ở hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.257 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thì số cổ
phiếu thưởng được tính là 1.257/2=628.5 cổ phiếu. Do làm tròn xuống hàng
đơn vị nên số cổ phiếu thưởng của cổ đông A thực nhận là 628 cổ phiếu; 0,5
cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: Từ nguồn thặng dư vốn, Quỹ đầu tư phát
triển, lợi nhuận tích luỹ tại thời điểm 31/12/2010.
-

Mục đính phát hành: Tăng vốn điều lệ và tái cơ cấu nguồn vốn Công ty.

-

Thời gian thực hiện: năm 2012.

 Biện pháp thực hiện:
- Phát huy tối đa công suất hoạt động của các nhà máy, hợp lý hóa sản xuất,
tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao nguyên liệu vật tư, tiết kiệm chi phí
trên cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) và 5S, tiêu
chuẩn GMP-WHO, ISO 9001:2008. Khuyến khích cao các sáng kiến cải tiến
kỹ thuật hàng năm.
- Mở rộng đầu tư sản xuất để đa dạng hóa các nhóm hàng, phát triển sản phẩm
đặc trưng, sản phẩm chủ lực, sản phẩm mới, tăng cường năng lực cạnh tranh
các mặt hàng của công ty trên thị trường. Cụ thể:
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Nghiên cứu sản xuất thử 3-5 sản phẩm dạng bào chế viên nén sủi bọt
(effervescent tablet), nhằm đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất mới mà
Công ty đang đầu tư, trang bị nâng sản lượng sản phẩm loại này lên từ 3-5 lần
và số loại mặt hàng nhóm này tăng 2 lần.
+ Triển khai sản xuất qui mô công nghiệp 2 sản phẩm dạng bào chế mới của
kháng sinh Cephalosporin, viên nén phân tán trong nước (dispersible tablet).
Hai sản phẩm này đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu sản xuất thử năm 2010.
+ Triển khai nghiên cứu mở rộng thêm số lượng các sản phẩm thuốc nước
gồm : nhũ tương, kem, (emulsion-cream), dịch treo (supension), siro thuốc từ
3 - 5 sản phẩm để kịp thời chạy hết công suất các dây chuyền thiết bị đã được
trang bị tại phân xưởng này
- Xúc tiến hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu sản phẩm, quảng bá
hình ảnh, trưng bày, giới thiệu sản phẩm thường xuyên trên các phương tiện
thông tin, trên Internet.
- Mở rộng thị trường, mở thêm chi nhánh ở Miền Đông, ven biển miền Trung,
phía Bắc nhằm thiết lập hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp, tiến tới xây dựng
15 chi nhánh trực thuộc trên cả nước đạt tiêu chuẩn nhà phân phối thuốc tốt
(GPP).
- Phát huy mạng công nghệ thông tin phục vụ nhanh chóng hoạt động sản xuất
kinh doanh, triển khai hệ thống phần mềm quản trị tổng thể ERP nhằm ứng
dụng tối ưu công cụ quản lý toàn diện và hiện đại, mang lại hiệu quả cao nhất
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời xúc tiến việc kinh
doanh và thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin trong và ngoài tỉnh
Vĩnh Long.
- Về công tác quản trị tài chính: Quản lý chặt chẽ các khoản nợ phải thu, phải
trả; thực hiện tốt kế hoạch thu chi, kiểm soát chi phí, giảm thấp dư nợ ngân
hàng. Tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra thường xuyên, phòng ngừa rủi
ro, hạn chế nợ xấu. Trích lập dự phòng nợ phải thu theo đúng quy định.
- Đối với cổ phiếu đang niêm yết: minh bạch thông tin tài chính, tìm hiểu và kịp
thời giải đáp yêu cầu của cổ đông nhằm mang lại sự yên tâm dài lâu cho cổ
đông khi đầu tư vào cổ phiếu của Dược Cửu Long. Công ty luôn chú trọng
kêu gọi hợp tác từ các nhà đầu tư chiến lược, các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu
tư nhằm phát huy hết thế mạnh hiện có của công ty, đưa công ty ngày càng
phát triển bền vững.
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IV. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
 CÔNG TY LIÊN DOANH SẢN XUẤT KINH DOANH, XUẤT NHẬP
KHẨU DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(MEDICAL SUPPLY CO-OPERATION IMPORT - EXPROT CO.LTD - MSC)

Địa chỉ: 011 Lanexang St.-B.Hatsady - Chanthaboury District - Vientaine - Lao P.D.R
Vốn điều lệ của MSC là 3.200.000 USD, trong đó Công ty Dược Cửu Long chiếm
51% vốn điều lệ.

 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM MÊ KÔNG
Địa chỉ: 56-58 Đường 3/2, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng đo Công ty Dược Cửu Long cấp.

V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
 Cơ cấu tổ chức của công ty
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TOÅ C.KHOAÙN

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC KINH

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC KH

GIÁM ĐỐC NC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TÀI

GIÁM ĐỐC

DOANH

XNK

MARKETING

CUNG ỨNG

TỔNG HỢP

PHÁT TRIỂN

CHẤT LƯỢNG

CHÍNH

HÀNH CHÁNH

BP KD
DƯỢC
PHẨM

VPĐD TẠI
LÀO

BP CHIẾN
LƯỢC
CẠNH

TỔNG KHO

PHÒNG
CNTT

SƠ ĐĂNG KÝ

PHÒNG QA

PHÒNG HỒ

BỘ PHẬN TÀI

CHÍNH

TRANH

BP KD
CAPSULE

VPĐD
CAMPUCHIA

BP XÚC
TIẾN BÁN
HÀNG

KHO
VÙNG

BAN
THỐNG
KÊ

PHÒNG PHÁT
TRIỂN SẢN
PHẨM

PHÒNG QC

XƯỞNG SẢN
XUẤT PILOT

BAN ĐÁNH
GIÁ CHẤT
LƯỢNG

BP KD
DC Y TẾ

MYANMAR

BP DỊCH
VỤ KHÁCH
HÀNG

KHO CAC
NHÀ MÁY

BAN XD
CƠ BẢN

BP KD
HÀNG
LDLK

C. NHÁNH
NƯỚC
NGOÀI

BP GS
BÁN
HÀNG

ĐỘI VẬN
TẢI

BAN
QUẢN LÝ
DỰ ÁN

VPĐD

NHÀ MÁY SẢN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

NHÀ MÁY SẢN

NHÀ MÁY SX

XƯỞNG SX

XƯỞNG BAO

CAPSULE

XUẤT DC Y TẾ

THUỐC KHÁNG

NƯỚC TINH
KHIẾT

BÌ NHỰA

LIỆU

SINH

CÁC CN
MIỀN BẮC
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CÁC CN

MIỀN TRUNG

BAN
NHÂN SỰ

THỦ QUỸ

TIỀN LƯƠNG

ĐỘI BẢO VỆ

XUẤT DƯỢC PHẨM

CÁC CN

BỘ PHẬN
KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT BẢO TRÌ

DƯỢC

TRONG TỈNH

HÀNH

CHÍNH

BAN

XƯỞNG

TRẠM DƯỢC
LIỆU PHƯỚC
LONG

BAN

NHÀ MÁY
THUỐC TIÊM

CHI NHÁNH

HT ĐẠI LÝ BÁN

CÁC HT

CÁC ĐẠI LÝ

TP.HCM

LẺ

LIÊN DOANH

ĐỘC QUYỀN

NHÀ MÁY SX
MỸ PHẨM

CÁC HIỆU
THUỐC BỆNH
VIÊN
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Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Tổng Giám đốc
1. Ông Lương Văn Hóa - Tổng Giám đốc
Họ và tên:
LƯƠNG VĂN HÓA
Giới tính:
Nam
Số CMND:
330006626 ngày cấp: 02/11/2005
Nơi cấp CMND:
CA. Vĩnh Long
Năm sinh:
1957
Nơi sinh:
Đại Phước – Càng Long – Trà Vinh
Việt Nam
Quốc tịch:
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Đại Phước - Càng Long - Trà Vinh
Địa chỉ thường trú:
18 - Lê Văn Tám - Phường 1 - TP Vĩnh Long
ĐT liên lạc ở cơ quan: 070. 3 822 533
Trình độ văn hóa:
Cử nhân kinh tế
Trình độ chuyên môn: Ngành Kinh tế - Trường ĐHCĐ Việt Nam
Quá trình công tác:
1986-1989: Quyền Giám đốc XNLH Dược Cửu Long
1990-2005: Giám đốc Cty Dược & VTYT Cửu Long
2005 - nay: Tổng Giám đốc Cty CP Dược phẩm Cửu
Long
Chức vụ hiện nay:
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
cổ phần Dược phẩm Cửu Long
2. Ông Nguyễn Thanh Tòng - Phó Tổng Giám đốc
Họ và tên:
NGUYỄN THANH TÒNG
Giới tính:
Nam
Số CMND:
331631175 ngày cấp : 15/2/2006
Nơi cấp CMND:
CA. Vĩnh Long
1959
Năm sinh:
Nơi sinh:
Thới An – Ô Môn – Cần Thơ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Thới An – Ô Môn – Cần Thơ
61/11D Mậu Thân – Phường 3 – Vĩnh Long
Địa chỉ thường trú:
ĐT liên lạc ở cơ quan: 070. 3 822 533
Trình độ văn hóa:
Cử nhân kinh tế
Trình độ chuyên môn: Ngành Kế toán – ĐHKT TPHCM
Quá trình công tác:
1984-1996: Phó phòng Kế toán XNLH Dược Cửu Long.
1996-2005: Kế toán trưởng Cty Dược & VTYT Cửu
Long
2005-nay: Phó Tổng Giám đốc Cty CP Dược phẩm Cửu
Long
Chức vụ hiện nay:
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Cty
CP Dược phẩm Cửu Long
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3. Ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Tổng Giám đốc
Họ và tên:
NGUYỄN HỮU TRUNG
Giới tính:
Nam
023949433 ngày cấp : 27/12/2001
Số CMND:
Nơi cấp CMND:
CA. TP.HCM
Năm sinh:
1953
Nơi sinh:
TP. Hồ Chí Minh
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú:
315/17 Hai Bà Trưng – P.8 – Q.3 – TP.HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan: 070. 3 822 533
Trình độ văn hóa:
Thạc sỹ Dược
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Dược – ĐH Dược TP.HCM
Quá trình công tác:
1978-1989: Trưởng phòng Kiểm nghiệm XNLH Dược
Cửu Long.
1990-1999: Trưởng phòng Kỹ thuật Cty Dược & VTYT
Cửu Long.
1999-2005: Phó Giám đốc Cty Dược & VTYT Cửu
Long.
2005-nay: Phó Tổng Giám đốc Cty CP Dược phẩm Cửu
Long.
Chức vụ hiện nay:
Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Cty
CP Dược phẩm Cửu Long
 Số lượng cán bộ, nhân viên
Tổng số lượng CB.CNV: 913 người.
44.25%

36.36%

18.51%

0.88%

Sau ĐH

Đại học, cao đẳng
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VI.THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
Hội đồng quản trị
Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Lương Văn Hóa

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

2

Nguyễn Thanh Tòng

Phó CT HĐQT-Phó Tổng Giám đốc

3

Nguyễn Hữu Trung

Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc

4

Nguyễn Văn Cần

Thành viên HĐQT

5

Phạm Trung Nghĩa

Thành viên HĐQT

Cơ cấu Hội đồng quản trị

Số lượng

Thành viên điều hành

04

Thành viên không điều hành

01

Cộng

05

Ban kiểm soát
Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Ẩn

Trưởng Ban kiểm soát

2

Đỗ Thị Thu Liên

Thành viên (Miễn nhiệm ngày 22/04/2010)

3

Đặng Thị Hương

Thành viên

4

Trương Hải Bằng

Thành viên (Bổ nhiệm ngày 22/04/2010)

Cơ cấu Ban kiểm soát

Số lượng

Thành viên điều hành

0

Thành viên không điều hành

03

Cộng

03

- Thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được lấy ý kiến biểu quyết
của Đại hội cổ đông.
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- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của
thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng
từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010:
Số CP
Stt

Họ và tên

Chức vụ

ban đầu

Giao dịch Giao dịch
mua / tăng bán CP
CP

Số CP

Tỷ lệ

sở hữu

(%)

1

Lương Văn Hóa

CT HĐQTTGĐ

156.300

11.274

-

167.574

0,17

2

Nguyễn Thanh Tòng

TV HĐQTP.TGĐ

98.820

8.950

-

107.770

0,11

3

Nguyễn Hữu Trung

TV HĐQTP.TGĐ

48.144

8.500

3.000

53.644

0,05

4

Nguyễn Văn Cần

TV HĐQT

73.824

5.500

-

79.324

0,08

5

Phạm Trung Nghĩa
(Công ty TNHH DP
Đại Việt Á)

TV HĐQT

252.000

-

-

252.000

0,25

6

Nguyễn Văn Ẩn

Trưởng
BKS

92.628

3.000

8.310

87.318

0,09

7

Đặng Thị Hương

TV BKS

4.464

2.000

-

6.464

0,01

8

Trương Hải Bằng

TV BKS

3.000

2.000

-

5.000

0,01

9

Nguyễn Văn Thanh Hải

Kế toán
trưởng

36.000

3.000

-

39.000

0,04

Tổng cộng

765.180

44.224

11.310

798.094

0,81

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:
2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước
Tt

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:

Tên cổ đông

CMND/
GPKD
CA1288

1

Red River Holding

2

Tổng Công ty ĐT & 0106000737
KD vốn nhà nước
Cộng
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Địa chỉ
11A Tú xương, Phường 17,
Quận 3, TP. HCM
15A Trần Khánh Dư, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ

649.470

6,68

3.603.600

37,08

5.074.780

52,21

(%)

23

DCL
PHARIMEXCO

- Thông tin về cơ cấu cổ đông trong nước
Cơ cấu vốn cổ đông

Số
lượng

Trong nước
Cổ đông là tổ chức trong nước
Cổ đông cá nhân trong nước
Cộng

Cổ phần
nắm giữ

Giá trị
(đồng)

Tỷ Lệ
(%)

26

4.095.488 40.954.880.000

41,31

1.231

3.964.114 39.641.140.000

39,99

1.257

8.059.602 80.596.020.000

81,30

18.70%
41.31%

39.99%

To chuc TN
Ca nhan TN
To chuc & ca nhan NN

2.2. Cổ đông nước ngoài :

Cơ cấu vốn cổ đông
nước ngoài

Số lượng
Số
lượng cổ cổ phần
đông
nắm giữ

Giá trị
(đồng)

Tỷ lệ
(%)

Cổ đông là tổ chức nước ngoài

14

1.671.050

16.710.500.000

16,85

Cổ đông cá nhân nước ngoài

72

183.040

1.830.400.000

1,85

86

1.854.090

18.540.900.000

18,70

Cộng
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