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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Năm 2011

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: JAPAN SECURITIES INCORPORATED
- Tên viết tắt: JSI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3&4, Tòa nhà Viglacera-Exim, số 2 Hoàng Quốc

Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 84-4-3791.1818 Fax: 84-4-3791.5808
- Email: info@japan-sec.vn
- Website: www.japan-sec.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 103/UBCK-GP do Ủy ban Chứng

khoán Nhà nước cấp ngày 16/01/2009.
- Mã số thuế: 0103248669
- Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2011): 41.000.000.000 VNĐ (bốn mươi mốt tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh:

 Hoạt động môi giới chứng khoán;
 Hoạt động lưu ký chứng khoán;

 Hoạt động tư vấn đầu tư.

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Những sự kiện quan trọng:
1.1 Quá trình thành lập và phát triển:

Công ty CP chứng khoán Nhật Bản được UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và
hoạt động số 103/UBCK-GP ngày 16 tháng 1 năm 2009, có trụ sở chính tại tầng 3&4,
Tòa nhà Viglacera-Exim, số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty được
thành lập bởi Tổng công ty Viglacera và có sự tham gia của các cổ đông Nhật Bản là
Công ty Chứng khoán Aizawa, Công ty Japan Asia Holdings và Công ty Đầu tư
Tanamark với tổng vốn điều lệ là 41.000.000.000 VND.

1.2 Các sự kiện khác trong năm 2011:
Tháng 1/2011, Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Quản

trị, miễn nhiệm ông Yokoyama Norio, bổ nhiệm ông Hiramoto Hiroshi. Sau đó, quyết
định này đã được Đại hội đồng Cổ đông chuẩn y vào tháng 3/2011.

2. Định hướng phát triển:

mailto:info@japan-sec.vn
www.japan-sec.vn
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Là công ty chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam có sự tham gia điều hành của chuyên
gia Nhật Bản và rất có lợi thế trong việc thu hút khách hàng Nhật, Công ty CP Chứng
khoán Nhật Bản đang hướng tới mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực môi
giới chứng khoán cho khách hàng nước ngoài và sẽ trở thành cầu nối giữa thị trường
vốn Việt Nam và nhà đầu tư Nhật Bản.

Triết lý kinh doanh của chúng tôi là:
 Trung thực và Tin cậy;
 Ổn định và Chất lượng;
 Phát triển và Cống hiến.

Trong trung và dài hạn, Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản tập trung vào các
chiến lược và phương pháp sau đây:

- Triển khai chiến dịch marketing để tăng khách hàng tổ chức nước ngoài;
- Thành lập đội ngũ kinh doanh nhằm tiếp cận các tài khoản lớn, bao gồm cả các

tài khoản tổ chức trong nước;
- Đẩy mạnh giao dịch trực tuyến cho các tài khoản nhỏ;
- Nâng cao hiệu quả của hệ thống công nghệ thông tin;
- Thành lập nhóm nghiên cứu khác để mở rộng phạm vi khách hàng;
- Triển khai hoạt động marketing để phát triển hoạt động kinh doanh của quỹ.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011:
- Năm 2011, công ty đã hoạt động có lãi dù chưa cao và chưa đạt được kỳ vọng của

Đại hội đồng cổ đông đầu năm 2011 đề ra:
 Tổng thu nhập: 15,162 tỷ VND (đạt 87,93% kế hoạch);
 Tổng chi phí: 13,554 tỷ VND  (đạt 91,82% kế hoạch);
 Lợi nhuận trước thuế: 1,607 tỷ VND (đạt 64,78% kế hoạch).

- Để phù hợp với tình hình thực tế cũng như thực tiễn hoạt động của công ty, Hội
đồng Quản trị đã phê duyệt đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi
cơ cấu nhân sự trong công ty. Theo đó, phòng Lưu ký trước đây được tách thành 2
bộ phận, 1 bộ phận thuộc về phòng Môi giới Giao dịch, bộ phận còn lại thuộc về
phòng Tài chính Kế toán. Như vậy, hiện nay, Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản
có tổng cộng 6 phòng ban chức năng với 27 nhân viên. Nhờ  sắp xếp tổ chức lại
một cách hợp lý, hiệu suất công việc đã được nâng lên rõ rệt.

2. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm
2011: (Đơn vị: Đồng)

TT Chỉ tiêu Năm 2011

1 Tổng tài sản 47.049.554.335



Báo cáo thường niên 2011 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Trang 3/ 31

2 Vốn CSH 42.840.094.478

3 Tổng doanh thu 15.162.598.120

Trong đó: lãi tiền gửi ngân hàng 5.843.035.886

4 Chi phí hoạt động kinh doanh 8.846.542.900

5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.708.345.896

Trong đó: Khấu hao TSCĐ 1.610.662.074

6 Lợi nhuận trước thuế 1.607.709.324

7 Lao động bình quân 27

3. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
- Tổng doanh thu năm 2011 thực tế đạt 15.162 triệu VND tương đương với 87,93%

so với kế hoạch điều chỉnh. Trong đó, doanh thu môi giới giảm do ảnh hưởng từ thị
trường chứng khoán và tình hình kinh tế vĩ mô trong năm 2011:
 Doanh thu trong nước đạt 1.745 triệu VND tương đương 178,53% kế hoạch.
 Doanh thu nước ngoài đạt 5.384 triệu VND tương đương 70,59% kế hoạch.

- Tổng chi phí thực tế là 13.554 triệu VND  đạt 91,82% so với kế hoạch năm và tăng
hơn so với năm trước, do nền kinh tế chung lạm phát.

- Lợi nhuận ròng giảm 54.3% so với năm 2010 xuống còn 1.607 triệu VND, đạt
64,78% kế hoạch điều chỉnh.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
4.1 Kế hoạch phát triển kinh doanh:
- Tăng cường bộ phận Marketing để tăng số lượng các nhà đầu tư nước ngoài (cả cá

nhân và tổ chức) và để phụ trách nghiệp vụ Ngân hàng Đầu tư.
- Tăng cường bộ phận phân tích để nâng cao chất lượng báo cáo được yêu cầu khi

tăng số lượng các nhà đầu tư nước ngoài.
- Tái lập chức năng quản lý rủi ro để tồn tại dưới áp lực tái cấu trúc thị trường chứng

khoán  từ UBCK.
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh của JSI để đạt được mục tiêu trung hạn ROE 20-

30%

4.2 Kế hoạch lợi nhuận:
Kế hoạch kinh doanh năm 2012:
- Tổng thu nhập: 20,187 tỷ VND
- Tổng chi phí: 14,635 tỷ VND
- Lợi nhuận trước thuế: 5,551 tỷ VND
- Cổ tức dự kiến 2012: 8% trên vốn điều lệ.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Báo cáo tình hình tài chính:
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STT Chỉ tiêu
Năm 2011

Đơn vị tính Kỳ báo cáo

1
Cơ cấu tài sản
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản

% 4.18
95.82

2
Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

% 8.94
87.14

3
Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh
- Khả năng thanh toán hiện hành

Lần 10.7
10.7

Phân tích các hệ số phù hợp trong lĩnh vực kinh doanh:

STT Chỉ tiêu
Số liệu ngày
31/12/2011

Yêu cầu theo
qui định

1 Vốn khả dụng/ Nợ điều chỉnh 964% 6%
2 Giá trị tài sản cố định/ Vốn điều lệ 4% < 50%
3 Tổng nợ/ Vốn chủ sở hữu 0.09 lần < 6 lần
4 Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn 10.7 lần > 1 lần

Tổng cộng

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:
Tổng giá trị tài sản của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản theo sổ sách tại thời điểm
31/12/2011 là 47.049.554.335 đồng. Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu là 11.475,5 đồng.

Tổng số cổ phiếu theo từng loại:
- Cổ phiếu thường: 4.100.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 VNĐ);
- Cổ phiếu ưu đãi: không có.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:
- Cổ phiếu thường: 4.100.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 VNĐ);
- Cổ phiếu ưu đãi: không có.

Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: không có.

Cổ tức, lợi nhuận chia cho cổ đông:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,5% trên vốn điều lệ, tương đương 78% lợi nhuận sau thuế,

tương đương 1,435 tỷ đồng.
- Chốt danh sách cổ đông ngày: 31/12/2011.
- Ngày dự kiến chi trả cổ tức: 15/04/2012.
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2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
2.1 Cơ cấu khách hàng:

Tại thời điểm 31/12/2011, Công ty CP chứng khoán Nhật bản có 1224 tài khoản
đầu tư chứng khoán, trong đó:

- Khách hàng cá nhân Việt Nam: 906 tài khoản;
- Khách hàng tổ chức Việt Nam: 2 tài khoản;
- Khách hàng cá nhân nước ngoài: 308 tài khoản;
- Khách hàng tổ chức nước ngoài: 8 tài khoản.

2.2 Cơ cấu doanh thu của công ty: (ĐVT: triệu đồng)

STT Chỉ tiêu
Năm 2011

Giá trị Tỷ trọng
1 Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 7.129 65.37%

- Môi giới chứng khoán KH nội địa 1.745 7.52%
- Môi giới chứng khoán KH nước ngoài 5.384 23.21%

2 Doanh thu khác 8.172 34.63%

Tổng cộng 15.301 100%

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:
- Xây dựng và ban hành hệ thống quy định, quy trình nghiệp vụ trong các lĩnh vực

hoạt động. Liên tục cải tiến và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ để nâng cao chất
lượng dịch vụ đồng thời giúp công ty kiểm soát được rủi ro;

- Lượng khách hàng mở mới tài khoản và giao dịch ngày càng tăng, đặc biệt là ở
mảng khách hàng tổ chức nước ngoài đã đạt được những thành quả đáng kể;

- Không ngừng nâng cao động lực làm việc và năng lực chuyên môn của nhân viên,
duy trì đội ngũ nhân viên ổn định.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
- Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng và

đối tác;
- Đẩy mạnh marketing khách hàng tổ chức nước ngoài, tìm hiểu nhu cầu của họ về thị

trường Việt Nam để đưa ra những sản phẩm dịch vụ phù hợp;
- Triển khai hoạt động marketing đối với nhóm khách hàng cá nhân nước ngoài mục

tiêu bằng cách tổ chức các buổi hội thảo tại Nhật Bản hoặc Việt Nam và cung cấp
thêm thông tin có chất lượng cao về thị trường chứng khoán Việt Nam đối với các
nhóm khách hàng;

- Thúc đẩy việc lập và triển khai kế hoạch marketing đối với các nhà đầu tư trong
nước;

- Hoàn thiện cơ sở thông tin cung cấp cho khách hàng;
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- Bổ sung dữ liệu, làm phong phú nội dung Website của công ty;
- Nâng cấp các phần mềm để tạo tiện ích tối đa cho khách hàng đồng thời nâng cao

chất lượng quản lý và sử dụng của người sử dụng trong công ty.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
1. Kiểm toán độc lập:
Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2. Ý kiến kiểm toán độc lập:
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VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức công ty: không có;
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: không có;
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: không có;
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: không có.

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
1. Cơ cấu tổ chức của công ty:

-
-
-
-

-
-

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Giám đốc:
Ông Hiramoto Hiroshi – Tổng Giám đốc

 Giới tính: Nam
 Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1956
 Nơi sinh: Nhật Bản
 Quốc tịch: Nhật Bản
 Hộ chiếu số: TK1781938 cấp ngày: 06/05/2010           tại: Nhật Bản
 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2-8-12 Kashiwa-city, Chiba, Nhật Bản
 Chỗ ở hiện tại: Phòng 116, Somerset West Lake Hà Nội, 245D Thụy Khuê,

Ba Đình, Hà Nội

Hội đồng
Quản trị

Ban
Giám đốc

Phòng
Môi giới

Phòng
Kinh doanh

Phòng
Marketing

Phòng
Kế toán

Phòng
IT

Phòng
HCNS

Kiểm soát nội
bộ

Đưa ra các quyết định và kế hoạch trung và dài
hạn để phát triển công ty.

Điều hành và quản lý công ty, chịu trách nhiệm
trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty.

Thiết lập cơ chế giám sát và quản
lý mọi hoạt động của công ty bằng
các nguyên tắc nhằm giảm thiểu
rủi ro.

- Mở và quản
lý TK;
- Nhận và
thực hiện
lệnh.
- Quản lý số
dư tài khoản
giao dịch và
chuyển tiền
- Thực hiện
quyền

Phát triển các
dịch vụ và
chương trình
chủ yếu cho
KH trong
nước để đáp
ứng nhu cầu
KH & thu hút
thêm KH mới.

Phát triển các
dịch vụ và
chương trình
chủ yếu cho
KH nước
ngoài để đáp
ứng nhu cầu
KH & thu hút
thêm KH mới.

- Chịu trách
nhiệm với
toàn bộ hoạt
động tài chính
của công ty.
- Các giao
dịch chuyển
tiền và dịch
vu tài chính

Quản lý và
phát triển các
ứng dụng
công nghệ
thông tin của
tất cả các bộ
phận trong
công ty.

Quản lý nguồn
nhân lực và
phụ trách các
công việc
hành chính
của công ty.
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 Trình độ văn hoá: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Hoạch định tài chính và môi giới chứng khoán
 Quá trình công tác:

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ

1981–1987 Công ty Mitusi Ocean
Developing and Engineering

1987–1989 Công ty Digital Quipment
Japan

1989–1998 Công ty Chứng khoán Tokyo Trưởng phòng Kế hoạch, khảo sát và
ứng dụng sản phẩm

1998–2006 Công ty Chứng khoán Tokyo Phó phòng Quản lý Quỹ đầu tư

2006–2007 Công ty Chứng khoán Japan
Asia

Trưởng phòng phát triển sản phẩm
dịch vụ

2007–2008 Công ty Chứng khoán Japan
Asia

Giám đốc bộ phận phát triển dịch vụ

2008–2010 Công ty Chứng khoán Japan
Asia

Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm
Giám đốc bộ phận phát triển dịch vụ

2010 - nay Công ty Chứng khoán Japan
Asia

Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm
Giám đốc bộ phận Kế hoạch và Kinh
doanh Chứng khoán

- Thay đổi trong Ban Giám đốc:
Ngày 24/10/2011, Hội đồng Quản trị ra quyết định về việc miễn nhiệm ông Chu

Văn Hùng khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty thể theo đơn từ chức của ông.

- Quyền lợi của Ban Giám đốc
Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc được chi trả dựa trên

Hợp đồng lao động và quy chế lương của công ty.

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
Tổng số CBNV đến thời điểm 31/12/2011 là 27 CBNV, trong đó: Ban lãnh đạo trực

tiếp làm việc tại Công ty 01 người (TGĐ); 6 cán bộ quản lý cấp phòng (bao gồm cả ông
TGĐ kiêm Trưởng Phòng Marketing). Công ty đã ổn định được cơ cấu tổ chức, nhân sự,
vận hành phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật.



Báo cáo thường niên 2011 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Trang 27/ 31

Chính sách đối với người lao động tại công ty được thực hiện đúng theo qui định
của pháp luật hiện hành, chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt.

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
Trong năm 2010, ông Yokoyama Norio xin được miễn nhiệm chức danh thành viên

HĐQT, theo đó, tháng 1/2011, Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi thành viên Hội
đồng Quản trị, miễn nhiệm ông Yokoyama Norio, bổ nhiệm ông Hiramoto Hiroshi.
Sau đó, quyết định này đã được Đại hội đồng Cổ đông chuẩn y vào tháng 3/2011.

- Thay đổi thành viên Ban kiểm soát: không có.

- Thay đổi Kế toán trưởng: không có.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Ban kiểm soát:
1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

- Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hà – Thành viên HĐQT;
- Ông Hiramoto Hiroshi – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Kyu Eikan – Thành viên HĐQT;
- Ông Aizawa Motoya – Thành viên HĐQT.
Trong đó, có 05 thành viên độc lập không điều hành hoạt động của Công ty. Riêng

ông Hiramoto Hiroshi là thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc, trực tiếp
điều hành mọi hoạt động của Công ty.

1.2 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
- Bà Phạm Thị Ngọc Diệp – Trưởng ban;
- Bà Đặng Thị Thanh Huyền – Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Mai Lan – Thành viên.

1.3 Hoạt động của HĐQT
- Công tác tổ chức nhân sự:

 Chỉ đạo Ban giám đốc xây dựng mô hình tổ chức mới cho phù hợp với hoạt động
thực tiễn của công ty;

 Sau một thời gian đi vào hoạt động, để phù hợp với tình hình hoạt động, cơ cấu tổ
chức của công ty được sắp xếp thành 6 phòng: Môi giới, Marketing, CNTT, Kế
toán, HCNS, và Kinh doanh. Công ty đã ổn định được cơ cấu tổ chức, nhân sự,
vận hành phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
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- Công tác quản trị doanh nghiệp:
 HĐQT Công ty đã ban hành Quy chế làm việc và phối hợp giữa HĐQT với Ban

giám đốc;
 Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật,

Điều lệ và các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;
 Duy trì chế độ họp thường kỳ hàng Quý để định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh

doanh và công tác điều hành của Ban giám đốc Công ty phù hợp với quy định
hiện hành của pháp luật.

1.4 Hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ
Căn cứ theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Công ty, Bộ

phận KSNB đã 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 thông tin liên quan tới Ban Giám Đốc để
có thể đánh giá hoạt động của các phòng ban, kiểm soát rủi ro và tiến hành điều chỉnh
các sai sót (nếu có).

Với kết quả đạt được trong năm 2011, nhìn chung hoạt động hệ thống KSNB Công
ty đã phát huy được 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:

 Kiếm 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.
 Bảo quản, lưu trữ tài sản của khách hàng

 Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và chế độ công bố thông tin.

1.5 Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT và thành
viên Ban kiểm soát: không có

1.6 Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành
viên HĐQT:

STT
Họ và tên (cá nhân)/  Tên công

ty (pháp nhân)/ Địa chỉ

Số CMND/
hộ chiếu/

Giấy ĐKKD

Ngày, nơi
cấp

Tỷ lệ
vốn
góp

Số lượng cổ
phần

1
Công ty CP XNK Viglacera
Trụ sở : số 2 Hoàng Quốc Việt,
Cầu Giấy, Hà nội

ĐKKD số
0103011079

03/03/2006
Tại Sở KH
& ĐT HN

10% 410.000
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2
Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa
Địa chỉ: 2A Nguyễn Hữu Huân,
Hoàn Kiếm, Hà nội

CMND số
011642549

14/04/2005
Tại CAHN

6% 246.000

3
Nguyễn Thị Hồng Hà
Địa chỉ: 37 Đê La Thành, Đống
Đa, Hà Nội

CMND số
012079749

29/11/1997
Tại CAHN

6% 246.000

4

Aizawa Securities Co.,Ltd.
Địa chỉ: 20-3 Chome
Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo,
Japan,103-0027

ĐKKD số
01990103657

4

03/10/1933
tại Tokyo

14,5% 594.500

5

Japan Asia Holdings (Japan)
Limited
Địa chỉ: 5F-Yusen Building,
Marunouchi 2-3-2, Chioda-ku,
Tokyo, Japan.100-0005

ĐKKD số
01990104389

5

11/02/1964
tại Tokyo

14,5% 594.500

6

Tanamark Investment Ltd.
Địa chỉ: Suite 1201, 12/F. Tower
1, Admiralty centre, 18 Harcout
road, Hongkong

ĐKKD số
80355

15/06/1999
tại

Hồng Kông
20% 820.000

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông
2.1 Cổ đông Nhà nước: Không có

2.2. Cơ cấu cổ đông:

STT Cổ đông
Tỷ lệ vốn

góp
Số vốn góp

(VNĐ)

1

Tổ chức
Trong đó:
Tổ chức nước ngoài
Tổ chức Việt nam

59 %

49 %
10 %

24.190.000.000

20.090.000.000
4.100.000.000

2 Cá nhân 41 % 16.810.000.000

2.3. Cổ đông sáng lập: Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông sáng lập:

STT
Họ và tên (cá nhân)/  Tên công

ty (pháp nhân)/ Địa chỉ

Số CMND/
hộ chiếu/

Giấy ĐKKD

Ngày, nơi
cấp

Tỷ lệ
vốn
góp

Số lượng cổ
phần

1 Cty CP XNK Viglacera
Trụ sở: số 2 Hoàng Quốc Việt,
Cầu Giấy, Hà Nội
Ngành nghề: kinh doanh XNK
NVL xây dựng, XK lao động

ĐKKD số
0103011079

03/03/2006
Tại Sở Kế
hoạch và
đầu tư HN

10% 410.000
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2 Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa
Năm sinh: 1972
Nghề nghiệp: Tổng giám đốc
công ty Viglacera-Exim
Địa chỉ: 2A Nguyễn Hữu Huân,
Hoàn Kiếm, Hà nội

011642549 14/04/2005
Tại CAHN

6% 246.000

3 Nguyễn Thị Hồng Hà
Năm sinh: 1970
Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT
tập đoàn HANCO
Địa chỉ: 37 Đê La Thành, Đống
Đa, Hà Nội

012079749 29/11/1997
Tại CAHN

6% 246.000

4 Phạm Hồng Châu
Năm sinh: 1971
Địa chỉ: 15 Lò Sũ, Hai Bà Trưng,
Hà nội

011983403 28/8/1996
Tại CAHN

1% 41.000

2.4. Cổ đông nước ngoài:

STT
Họ và tên (cá nhân)/  Tên công ty (pháp

nhân)/ Địa chỉ
Ngành nghề hoạt

động

Tỷ lệ
vốn
góp

Số lượng cổ
phần

1
Aizawa Securities Co.,Ltd.
Địa chỉ: 20-3 Chome Nihonbashi Chuo-
ku, Tokyo, Japan,103-0027

Chứng khoán,
Đầu tư tài chính

14,5% 594.500

2
Japan Asia Holdings (Japan) Limited
Địa chỉ: 5F-Yusen Building, Marunouchi
2-3-2, Chioda-ku, Tokyo, Japan.100-0005

Chứng khoán,
Đầu tư tài chính

14,5% 594.500

3

Tanamark Investment Ltd.
Địa chỉ: Suite 1201, 12/F. Tower 1,
Admiralty centre, 18 Harcout road,
Hongkong

Chứng khoán,
Đầu tư tài chính

20% 820.000
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2.5 Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn trong nước: (cổ đông nắm trên 5% cổ
phần của công ty)

STT
Họ và tên/tên giao dịch

đối với tổ chức

Số giấy
CMND/số Giấy

CNĐKKD,
ngày cấp, nơi

cấp

Địa chỉ thường
trú/ Địa chỉ trụ

sở chính

Nội
dung

thay đổi
tỷ lệ sở

hữu

Ngày
thay đổi

1

Công ty CP Đầu tư và Xuất
nhập khẩu Viglacera.
Ngành nghề hđ: kinh doanh
XNK NVL xây dựng, xuất
khẩu lao động

0103011079 cấp
ngày 3/3/2006
bởi Sở KH &
ĐT Hà Nội

Số 2 Hoàng
Quốc Việt,
Phường Nghĩa
Đô, Cầu Giấy,
Hà nội.

10%

2

Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa
Năm sinh: 1972
Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc
Công ty CP Đầu tư và XNK
Viglacera

011642549 cấp
ngày 14/4/2005
tại CA TP Hà
nội

Số 2A Nguyễn
Hữu Huân,
Phường Hàng
Buồm, Quận
Hoàn Kiếm, Hà
nội.

6%

3

Nguyễn Thị Hồng Hà
Năm sinh: 1970
Nghề nghiệp: Chủ tịch
HĐQT Tập đoàn Hanco

012079749 cấp
ngày 29/11/1997
tại CA TP Hà
nội

37 Đê La Thành,
Quận Đống Đa,
Hà nội.

6%

4
Phan Thị Vịnh
Năm sinh: 1974
Nghề nghiệp: Kinh doanh

011670882 cấp
ngày 22/09/2006
tại Hà Nội

17 ngõ 62 Ngọc
Hà, Ba Đình, Hà
Nội

6.62%

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2011
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Tổng Giám đốc

HIRAMOTO HIROSHI


