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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết 

một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

 Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ về việc ban hành quy 

chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào 

doanh nghiệp khác; 

 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; 

 Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn xử 

lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 

59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ; 

 Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn 

nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;  

 Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 01/06/2009 của Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn nhà nước ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu 

tư và kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

 Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ 

lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 

 Quyết định số 763/QĐ-ĐTKDV ngày 23/11/2015 của Tổng công ty Đầu tư và kinh 

doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh 

vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long; 

 Công văn số 3028/ĐTKDV-CNPN ngày 23/11/2015 của Tổng công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn nhà nước về việc đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần 

Địa ốc Vĩnh Long; 

 Hợp đồng tư vấn và phụ lục hợp đồng giữa Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn 

nhà nước (SCIC) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á số 

52/2012/HĐ/TV/DAS ký ngày 31/07/2012 về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của 

SCIC tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long; 

 Phụ lục 3 Hợp đồng 52/2012/HĐ/TV/DAS ký ngày 03/09/2015. 
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 Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro kinh tế 

1.1. Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới là điều 

kiện hết sức quan trọng và cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu phát triển của các doanh 

nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Địa Ốc Vĩnh Long nói riêng. 

Khủng hoảng tài chính năm 2008 bắt nguồn từ Mỹ đã tác động khá lớn đến sự 

phát triển của hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đến năm 2013, nền 

kinh tế mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,42%. 

Năm 2014, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều tiến triển khả quan với 

những con số ấn tượng, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,42% so với 

năm 2013. Bước sang năm 2015, theo Tổng Cục Thống kê, tăng trưởng GDP 9 tháng 

đầu năm ước tính tăng 6,50% (so với cùng kỳ năm trước), trong đó quý I tăng 6,12%, 

quý II tăng 6,47%, quý III tăng 6,81% Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 05 năm 

trở lại đây (kể từ năm 2011). Quá trình phục hồi của nền kinh tế diễn ra rất rõ nét và có 

sự bứt phá, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Những dấu hiệu trên có 

thể cho thấy một cái nhìn khả quan về tình hình kinh tế trong thời gian sắp tới, là điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, những khó khăn trong sản xuất kinh doanh chưa được giải quyết triệt 

để, những yếu kém nội tại của nền kinh tế vẫn chậm được khắc phục, do đó rủi ro về 

kinh tế vẫn sẽ là yếu tố tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp nói chung, của Công ty Cổ phần Địa Ốc Vĩnh Long nói riêng trong thời gian tới. 

1.2. Rủi ro lạm phát 

Lạm phát là một vấn đề vĩ mô mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm khi 

hoạt động trong một nền kinh tế. Bất kể lạm phát do chi phí đẩy hay cầu kéo thì chúng 

cũng tác động đến sức mua của người tiêu dùng, chi phí của doanh nghiệp,…tác động 

trực tiếp đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, lạm phát là điều tất yếu 

của một nền kinh tế, kiềm chế lạm phát ở mức độ vừa phải (dưới 10%), ổn định sẽ là 

động lực để phát triển nền kinh tế.  

Trong năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng bình quân mỗi tháng tăng 0,15%. Bước sang 

năm 2015, chỉ số CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2015 tăng 0,86% so với cùng kỳ năm 

2014. Tính chung, sau 6 tháng đầu năm, CPI tăng 0,55% so với cuối năm 2014, bình 

quân mỗi tháng CPI chỉ tăng 0,1%, là mức tăng thấp. Điều này cho thấy một cái nhìn 

khả quan cho sự phát triển kinh tế trong năm 2015 và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển của VIRESCO. 

1.3. Rủi ro lãi suất 
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Một trong những điểm sáng có thể thấy rõ nét của kinh tế vĩ mô năm 2013 là lãi 

suất đã giảm khá mạnh và duy trì ở mức thấp so với giai đoạn 2008 – 2013. Bước sang 

năm 2014, lãi suất vẫn được duy trì ở mức thấp nhằm thu hút các nhà đầu tư. Theo thông 

báo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì lãi suất tái cấp vốn từ ngày 18/03/2014 giảm 

từ 7%/năm xuống còn 6,5%/năm, và tiếp tục duy trì cho đến nay - là cơ sở để tiếp tục hạ 

thấp lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp sẽ có cơ hội phục hồi hoạt 

động kinh doanh và mở rộng đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu 

năm năm 2015, mặt bằng lãi suất giảm nhẹ khoảng 0,3%/năm, là một trong những điều 

kiện thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp nói chung và VIRESCO nói riêng sẽ có cơ hội 

phục hồi hoạt động kinh doanh và mở rộng đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. 

2. Rủi ro về luật pháp 

Hoạt động của Công ty chịu sự chi phối của nhiều bộ luật như Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán, luật và các văn bản hướng dẫn đặc thù khác của ngành. Luật 

và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi 

về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt 

động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra hệ thống luật pháp chưa đồng bộ, 

đang trong quá trình hoàn thiện, việc thực thi lại chưa đạt hiệu quả cao nên khả năng 

chính sách của Nhà nước thay đổi sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của 

công ty. 

3. Rủi ro đặc thù 

Ngoài những rủi ro về Kinh tế và Pháp luật, hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 

Vĩnh Long còn chịu ảnh hưởng của những rủi ro đặc thù: 

3.1. Rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu đầu vào:  

 Hoạt động kinh doanh của VIRESCO bao gồm cả hoạt động thi công xây lắp nên 

Công ty phải gánh chịu rủi ro đặc thù về sự biến động thường xuyên của giá cả vật liệu 

xây dựng trên thị trường. Theo đó, những bất ổn về giá cả sẽ tạo ra sự thay đổi rất lớn 

trong chi phí sản xuất cũng như kế hoạch vốn lưu động của Công ty, gây khó khăn 

không nhỏ cho quá trình hoạt động. 

3.2. Rủi ro về khả năng huy động vốn:  

 Việc triển khai các dự án kinh doanh bất động sản đòi hỏi một lượng vốn lớn bắt 

nguồn từ chi phí đền bù, giải tỏa, xây dựng hạ tầng, đầu tư công trình … Do đó, để hoạt 

động kinh doanh của Công ty được tiến hành ổn định và hiệu quả, khả năng huy động 

vốn đầu tư cho các dự án là vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ cũng như chất 

lượng công trình. Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn hiện nay cũng như giai đoạn trước 

mắt, việc huy động, sắp xếp vốn đầu tư là một thách thức không nhỏ cho VIRESCO. 

4. Rủi ro từ đợt chào bán 

Được chuyển thể thành công ty cổ phần từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 

Công ty bước đầu gặt hái được một số thành công nhất định. Thêm vào đó, những diễn 
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biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay chưa thật sự ổn định đã dẫn đến các 

khó khăn đối với các hoạt động niêm yết và chào bán.  

Bên cạnh đó, với tình hình thị trường chưa có những sự khởi sắc rõ ràng trong suốt 

thời gian qua, phần lớn các nhà đầu tư đang chờ đợi những động thái tích cực hơn của 

Chính phủ cũng như những dấu hiệu tăng trưởng của nền kinh tế, dẫn đến tình hình giao 

dịch của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vẫn đang diễn biến tương đối ảm đạm. Vì 

vậy, quyết định đấu giá cổ phần của Công ty vào thời điểm này có thể sẽ gặp một số khó 

khăn.  

Tuy nhiên, với những dự báo về sự chuyển biến tích cực của thị trường chứng 

khoán trong thời gian tới cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai có 

nhiều khả quan cũng đem lại những tin tưởng vào khả năng thành công của đợt chào 

bán.  

5. Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro kể trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn chịu ảnh 

hưởng bởi một số rủi ro bất khả kháng như: rủi ro thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, rủi ro 

biến động chính trị, xã hội…Các rủi ro này có thể tác động đến chất lượng và tiến độ thi 

công các công trình, dịch vụ. 
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III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI 

DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tổ chức phát hành: 

Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long  

Địa chỉ  : 91 – 93 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long. 

Điện thoại : (070) 3823 759 

Fax : (070) 3833 285 

Chúng tôi xác nhận rằng SCIC là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối 

với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông 

tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách 

hợp lý. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công 

ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn 

điều lệ đã đăng ký của Công ty. 

2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá 

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tổng công ty 

Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long, DAS tham 

gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng và các phụ lục số 52/2012/HĐ/TV/DAS ngày 

31/07/2012  ký giữa Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty TNHH 

MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á . Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá 

và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên 

cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần  Địa ốc Vĩnh Long cung cấp. Bản Công 

bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo. 
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IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 

- Ban tổ chức bán đấu giá: Đại diện Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long và đại diện tổ 

chức tư vấn được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá vốn của SCIC ra bên 

ngoài và các công việc liên quan khác. 

- Công ty : Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long 

- VIRESCO : Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long 

- CP : Cổ phần 

- CNĐKKD : Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

- DT  : Doanh thu 

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- HĐQT : Hội đồng quản trị 

- LN : Lợi nhuận 

- SCIC  : Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 

- UBND  : Ủy ban nhân dân 

- TNDN  : Thu nhập doanh nghiệp 

- Tp. HCM : Thành phố Hồ Chí Minh 

- Tổ chức Tư vấn : Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) 
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V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long (VIRESCO) tiền thân là Công ty Kinh doanh 

nhà Vĩnh Long được thành lập vào năm 1993. 

Tháng 07/1997, Công ty Kinh doanh nhà Vĩnh Long được đổi tên thành Công ty Xây 

dựng và Phát triển nhà Vĩnh Long - Trực thuộc UBND Tỉnh Vĩnh Long. 

Thực hiện chủ trương Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước, ngày 01/10/2004, 

Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Vĩnh Long được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần 

Địa ốc Vĩnh Long theo quyết định số 1632/QĐ-UB ngày 09/06/2004 của Chủ tịch 

UBND Tỉnh Vĩnh Long. Trải qua 11 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, 

hiện nay VIRESCO là một trong những Doanh nghiệp khá trên địa bàn Tỉnh với số vốn 

điều lệ hiện tại là 26.535.500.000 đồng. 

1.2. Giới thiệu về Công ty 

 Tổ chức phát hành       : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG 

 Tên giao dịch đối ngoại :VINH LONG REAL ESTATE JOINT STOCK 

COMPANY 

 Trụ sở chính : 91 – 93 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh 

Long, Tỉnh Vĩnh Long. 

 Điện thoại : (070) 3823759   

 Fax : (070) 3833285 

 Vốn điều lệ : 26.535.500.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ năm trăm ba 

mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng) 

 Ngành, nghề kinh doanh:  

Theo Giấy CNĐKKD số 1500174574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Long cấp 

lần đầu ngày 01/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 18/09/2015, các ngành nghề 

kinh doanh chủ yếu của Công ty như sau: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 2599 

2 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394 

3 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395 

4 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 

5 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Mua bán 4669 
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STT Tên ngành Mã ngành 

các mặt hàng phục vụ thi công xây lắp công trình: Bê tông đúc 

sẵn, cột bê tông, cọc bê tông cốt thép, các sản phẩm kim loại cho 

xây dựng và kiến trúc) 

6 Xây dựng nhà các loại 4100 

7 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 

8 Xây dựng công trình công ích 4220 

9 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 4290 

10 Chuẩn bị mặt bằng 4312 

11 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 

12 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

13 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 

14 
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê 
6810 

15 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 

16 

Xây dựng công trình dân dụng: nhà ở, phi nhà ở. Công trình văn 

hoá, thể thao thương mại, y tế. Xây dựng công sở. Xây dựng 

công trình kỹ thuật: giao thông (cầu, đường, …), thuỷ lợi cấp 

thoát nước, hệ thống điện, … Xây dựng công trình kỹ thuật khác: 

kết cấu công trình; lắp đặt, tháo dỡ các kết cấu phục vụ thi công, 

đổ và hoàn thiện bê tông; 

Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng; 

Kinh doanh vật liệu xây dựng; 

Sản xuất các mặt hàng phục vụ thi công xây lắp công trình: Bê 

tông đúc sẵn, cột bê tông, cọc bê tông cốt thép, các sản phẩm 

kim loại cho xây dựng và kiến trúc; 

San lấp mặt bằng. 

Ngành, 

nghề 

không có 

trong hệ 

thống 

ngành Việt 

Nam 

1.3. Cơ cấu vốn cổ phần 

Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long tại thời điểm 

31/10/2015: 

Bảng 1: Cơ cấu vốn cổ phần 

Stt Cổ đông Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ  %) sở hữu 

1. 

Trong nước: 

- Vốn Nhà nước (SCIC) 

- Trong Công ty 

- Ngoài Công ty     

- Cổ phiếu quỹ 

265.355 

193.777 

6.869 

60.576 

4.133 

100,00% 

73,03% 

2,59% 

22,83% 

1,56% 

2. Nước ngoài: - - 
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Stt Cổ đông Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ  %) sở hữu 

 Tổng cộng 265.355 100,00% 

1. Cá nhân  23.977 9,04% 

2. Tổ chức   237.245 89,41% 

3. Cổ phiếu quỹ 4.133 1,56% 

 Tổng cộng 265.355 100,00% 

Nguồn: Công ty VIRESCO 

1.4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty trở lên 

Tính đến thời điểm  31/10/2015, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ 

phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long như sau:  

Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần trở lên 

Tên cổ đông Địa chỉ Số CP 
Giá trị 

 đồng) 

% Vốn 

cổ 

phần 

Tổng Công ty Đầu Tư 

và Kinh doanh vốn Nhà 

nước 

 

 

Tầng 23, Tòa nhà 

Charmvit, số 117 Trần 

Duy Hưng, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 

193.777 

 

19.377.700.000 

 

73,03 

 

Công ty Cổ phần Cảng 

Vĩnh Long 

170/2 Phạm Hùng, P9, 

TP Vĩnh Long 
20.224 2.022.400.000 7,62 

Tổng cộng 214.001 21.400.100.000 80,65 

  Nguồn: Công ty VIRESCO 

1.5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin chào bán, những 

công ty mà tổ chức chào bán đang giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, 

những công ty giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối với tổ chức chào bán 

Không có. 

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Hiện nay Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long được tổ chức và hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XI kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005. Cơ sở của hoạt động quản trị và 

điều hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long là Điều lệ tổ chức và hoạt động. 

Trụ sở chính: 

- Địa chỉ      : 91 – 93 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long 

- Điện thoại : (070) 3823 759   
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- Fax : (070) 3833 285 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

 Đại hội đồng cổ đông  ĐHĐCĐ): ĐHĐCĐ là cơ quan quyền lực quyết định cao 

nhất của Công ty và tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu đều được tham dự, bao gồm: 

+ Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty: do Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát 

triển doanh nghiệp tại doanh nghiệp triệu tập tại một địa điểm ở thị xã Vĩnh Long. Tất cả 

các cổ đông đều có quyền tham gia Đại hội. Có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục thành lập 

Công ty; Kiểm tra tư cách của các cổ đông, xác định cổ đông sáng lập; Thảo luận và 

thông qua Điều lệ, phương án hoạt động kinh doanh của Công ty; Bầu HĐQT và BKS; 

Chuyển giao Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần;… 

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên: tổ chức mỗi năm một lần do Chủ tịch Hội 

đồng quản trị triệu tập. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính. ĐHĐCĐ Thường niên có quyền thảo luận và thông qua các 

vấn đề sau: 

o Báo cáo tài chính hàng năm; 

o Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình công ty; 

o Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

o Báo cáo của các Kiểm toán viên; 

+ Đại hội đồng cổ đông bất thường: được triệu tập để xem xét giải quyết các vấn 

đề bất thường trong Công ty: Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quý hoặc sáu tháng 

hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính cho thấy vốn điều lệ đã bị mất một nửa; Số 

thành viên HĐQT ít hơn số thành viên luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành 

viên quy định trong điều lệ; BKS có lý do tin tưởng rằng các thành viên HĐQT hoặc 

Ban quản lý Công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ; …  

 Hội đồng quản trị: HĐQT bao gồm 03 - 05 thành viên, là cơ quan quản lý, chỉ 

đạo các công việc của Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân 

danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: Chịu trách 

nhiệm giám sát Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác của Công ty; Quyết 

định kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính hàng năm; Xác định các mục tiêu hoạt 

động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược do Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát 

hành theo từng loại; Quyết định giá bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển 

đổi; Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả 

cổ tức;  …  

HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long bao gồm các thành viên:  

+ Ông Dương Minh Trung Chủ tịch HĐQT 

+ Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT 
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+ Ông Trương Quốc Bình Thành viên HĐQT 

 Ban kiểm soát: BKS gồm 02 thành viên, trong đó có một thành viên phải là kế 

toán viên hoặc kiểm toán viên. BKS có các quyền và nhiệm vụ sau: Được HĐQT tham 

khảo ý kiến về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn 

đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; Kiểm tra các 

báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình HĐQT; Xem xét 

báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi HĐQT chấp thuận;… 

BKS Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long bao gồm các thành viên: 

+ Ông Nguyễn Tấn Đạt  Trưởng BKS 

+ Bà Trương Lệ Chi   Thành viên BKS 

 Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc bao gồm 01 Tổng Giám đốc điều hành  

do HĐQT bổ nhiệm hoặc bãi miễn theo một nghị quyết được thông qua một cách hợp 

thức. 

Tổng Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long là ông Trần 

Nguyễn Hoàng Nam.  

Tổng Giám đốc có các quyền hạn và nhiệm vụ sau: Thực hiện các nghị quyết của 

HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được 

HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua; Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị 

quyết của HĐQT; Đề nghị HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các 

chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Thực thi kế hoạch sản xuất 

kinh doanh hàng năm do ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;… 

 Các phòng ban trong Công ty: Các phòng ban thực hiện các công việc chức năng 

nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Ban Tổng Giám đốc được hiệu quả và đúng pháp luật.  

 Phòng Tổ chức Hành chính: Phụ trách thực hiện quản lý về nhân sự, lao 

động, tiền lương trong Công ty. 

 Phòng Kế toán: Thực hiện quản lý về mặt tài chính của Công ty. 

 Phòng Kỹ thuật: Chịu trách nhiệm quản lý về mặt kỹ thuật, bao gồm: tiêu 

chuẩn, chất lượng, quản lý công trình. 

 Phòng Kinh doanh: Phụ trách thực hiện quản lý về việc mua bán nhà, đất và 

lập kế hoạch các dự án của Công ty. 

 Sàn Giao dịch Bất động sản: Thực hiện việc chứng nhận giao dịch mua bán 

Bất động sản của Công ty và các cá nhân, tổ chức bên ngoài. 

 Các xí nghiệp trực thuộc: Chịu trách nhiệm thi công trực tiếp các công 

trình do Công ty nhận thầu và xây dựng nhà bán 

 

Hình 1: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG 

 

Đơn vị tư vấn Trang 17 

 Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 

 

 

4. Hoạt động kinh doanh của Công ty 

4.1. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 

Trên cơ cở các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, hiện nay VIRESCO đang kinh 

doanh một số sản phẩm dịch vụ chính như sau:  

- Nhận thầu xây dựng và thiết kế công trình; 

- Kinh doanh mua bán nhà, đất (kinh doanh bất động sản) 

4.2. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 

Bảng 3 : Một số Hợp đồng có giá trị lớn tiêu biểu của doanh nghiệp 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Khách hàng Ngày ký Thời hạn  
Giá trị Hợp đồng 

 trước VAT) 

1 Trường tiểu học Trung Hiếu B 26/08/2013 240 5.115.146.364 

2 
Trường TH Nguyễn Chí Thanh 

HM1 
22/06/2013 89 2.021.073.636 

3 
Trường TH Nguyễn Chí Thanh 

HM2 
11/10/2013 120 2.537.060.000 

Nguồn: Công ty VIRESCO 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

P. TỔ CHỨC 

HÀNH CHÍNH 

PHÒNG 

 KẾ TOÁN 

SÀN GIAO DỊCH 

BẤT ĐỘNG SẢN 

PHÒNG 

 KINH DOANH 

PHÒNG 

 KỸ THUẬT 

XÍ NGHIỆP 

XÂY DỰNG 

SỐ 2 

 

XÍ NGHIỆP 

XÂY DỰNG 

SỐ 1 

XÍ NGHIỆP 

XÂY DỰNG 

SỐ 5 

 

XÍ NGHIỆP 

XÂY DỰNG 

SỐ 3 

 

XÍ NGHIỆP 

TƯ VẤN 

XÂY DỰNG 
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4.3. Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận 

 Cơ cấu doanh thu:  

Bảng 4: Doanh thu các hoạt động kinh doanh 

ĐVT:  đồng 

TT Chỉ tiêu 

Năm 2013 Năm 2014 30/06/2015 

Doanh thu 
Tỷ 

trọng 
Doanh thu 

Tỷ 

trọng 
Doanh thu 

Tỷ 

trọng 

1 
Doanh thu 

thuần 
25.232.370.493 88,82% 26.072.467.391 99,60% 25.195.454 25,94% 

2 

Doanh thu 

hoạt động tài 

chính 

122.176.721 0,43% 86.756.253 0,33% 61.223.569 63,04% 

3 
Doanh thu 

khác 
3.054.952.823  10,75% 19.207.498  0,07% 10.695.946 11,01% 

Tổng cộng 28.409.500.037 100% 26.178.431.142 100% 97.114.969 100% 

Nguồn: BCTC năm 2013, 2014 đã kiểm toán và BCTC Quý II năm 2015 của Công ty 

 Doanh thu thuần 

Bảng 5: Doanh thu thuần và tốc độ tăng trưởng qua các năm 

   ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu 2013 2014 30/06/2015 

Doanh thu thuần 25.232.370.493 26.072.467.391 25.195.454 

% tăng trưởng 4,63% 3,33% -99,90% 

 Nguồn: BCTC năm 2013, 2014 đã kiểm toán và BCTC Quý II năm 2015 của Công ty 

Doanh thu thuần của VIRESCO tăng trưởng ổn định qua các năm từ 2013 – 2014. 

Tuy nhiên, bước sang năm 2015, doanh thu 6 tháng đầu năm của Công ty giảm sút mạnh 

so với ước tính cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 chỉ đạt 25,1 triệu 

đồng trong khi doanh thu cả năm 2014 là xấp xỉ 26 tỷ đồng.   

 Lợi nhuận 

Bảng 6: Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần của doanh nghiệp 
 ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu 2013 2014 30/06/2015 

Doanh thu thuần 25.232.370.493 26.072.467.391 25.195.454 

LN sau thuế   1.230.239.091  1.172.845.495 (1.097.254.894) 

% LNST/DTT 4,88% 4,50% -4355% 

Nguồn: BCTC năm 2013, 2014 đã kiểm toán và BCTC Quý II năm 2015 của Công ty 
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Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long thời 

gian gần đây không có nhiều chuyển biến đáng kể. Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên 

doanh thu thuần các năm 2013, 2014 vừa qua của Công ty không cao, chỉ dao động trong 

khoảng 4,5% - 4,88%. Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán quá cao và các khoản chi phí 

tài chính khá lớn. Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2015, việc Công ty có doanh thu 

thấp nhưng để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty, các chi phí lãi vay và chi phí 

quản lý doanh nghiệp vẫn phát sinh dẫn đến Công ty phải chịu khoản lỗ xấp xỉ 1,1 tỷ 

đồng.  

4.4. Cơ cấu chi phí 

Bảng 7: Tỷ trọng các khoản mục chi phí của Công ty so với Tổng doanh thu 

Đơn vị tính: 1000 đồng 

Nguồn: BCTC năm 2013, 2014 đã kiểm toán và BCTC Quý II năm 2015 của Công ty 

Nhìn chung, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng doanh thu, chiếm 

68,81% trong năm 2013; 71,3% trong năm 2014 nhưng đến 6 tháng đầu năm 2015, Công 

ty gần như không có doanh thu nên cũng không phát sinh giá vốn hàng bán. Chi phí quản 

lý doanh nghiệp và chi phí tài chính cũng chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu chi phí 

trong các năm vừa qua. Tuy đến 6 tháng đầu năm 2015, Công ty đã điều chỉnh hoạt động 

kinh doanh để cắt giảm các khoản chi phí này, tổng chi phí phát sinh trong 6 tháng đầu 

năm chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng việc này cũng không đem lại lợi nhuận hiệu quả cho 

Công ty khi doanh thu gần như không có.  

Trong những năm vừa qua Công ty đã tìm được những kênh cung cấp nguyên liệu 

đầu vào tương đối ổn định thông qua mạng lưới nhà cung cấp đã có thời gian hợp tác lâu 

dài cùng Công ty. 

Bảng 8: Danh sách các đối tác và nhà cung cấp lớn của Công ty 

STT Tên đối tác nhà cung cấp 
Lĩnh vực hợp tác  Dịch vụ 

cung cấp 

1 DNTN Thanh Xuân Cung cấp vật liệu xây dựng 

2 DNTN TM Phước Vinh Cung cấp vật liệu xây dựng 

3 Công ty CP Đầu tư XD Cửu Long Cung cấp vật liệu xây dựng 

4 Công ty TNHH Thép Bình Nguyên Cung cấp vật liệu xây dựng 

Nguồn: Công ty VIRESCO 

TT Yếu tố chi phí 
2013 2014 30/06/2015 

Giá trị %TDT Giá trị %TDT Giá trị %TDT 

1 Giá vốn hàng bán 19.548.323  68,81% 18.665.995  71,30% - - 

2 Chi phí tài chính 2.695.210  9,49% 1.868.238  7,14% 575.114 592,20% 

3 Chi phí bán hàng 115.411  0,41% 84.152  0,32% 150.232 154,70% 

4 Chi phí QLDN 4.039.160  14,22% 3.377.716  12,90% 466.362 480,22% 

Tổng chi phí 26.398.104 92,92% 23.996.102 91,66% 1.191.709 1227,11% 
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4.5. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu chuẩn 

chất lượng 

Hiện tại, Công ty chưa có nhãn hiệu thương mại riêng và cũng chưa từng thực hiện 

việc đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền. 

 Hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu 

Hiện tại, VIRESCO không có bộ phận chuyên về Marketing. Tuy nhiên, Công ty 

vẫn chú trọng phát triển các mối quan hệ gắn bó với khách hàng truyền thống bằng chất 

lượng sản phẩm ngày một tốt hơn.  

 Trình độ công nghệ 

Hiện nay, trình độ công nghệ của Công ty đang đạt mức trung bình so với các công 

ty cùng ngành. Các phương tiện, tài sản của Công ty như máy móc, xe cơ giới đã được đưa 

vào sử dụng khá lâu và khấu hao hết hoặc gần hết. Để phù hợp với phương án chiến lược 

phát triển trong tương lai, thời gian tới Công ty cần trang bị thêm máy móc thiết bị nhằm 

nâng cao trình độ công nghệ, đáp ứng xu thế phát triển chung của ngành. 

 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

Nhận biết được tầm quan trọng của chất lượng dự án đối với hình ảnh và uy tín của 

một doanh nghiệp, Công ty luôn chú trọng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà 

nước nhằm đảm bảo chất lượng công trình cũng như yêu cầu về thời hạn được giao. 

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2013 – 6 

tháng đầu năm 2015 

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm: 

Bảng 9: Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của CTCP Địa ốc Vĩnh Long 

  ĐVT:  đồng 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 30/06/2015 

 Tổng tài sản  95.819.055.114 76.894.120.462 88.199.464.733 

 Vốn chủ sở hữu  25.988.772.638 26.054.402.952 24.907.172.145 

 Vốn điều lệ  22.890.000.000 22.890.000.000 22.890.000.000 

 Doanh thu thuần  25.232.370.493 26.072.467.391 25.195.454 

 Lợi nhuận gộp  5.684.047.119 7.406.472.205 25.195.454 

 EBIT  4.660.407.582 3.629.679.571 (522.140.570) 

 LN sau thuế  1.230.239.091 1.172.845.495 (1.097.254.894) 

 Tổng nợ phải trả  69.830.282.476 50.839.717.510 63.292.292.588 

 Nợ/Tổng tài sản (%)  72,88% 66,12% 71,76% 

 Tỷ suất Lợi nhuận gộp (%)  22,53% 28,41% 100,00% 

 Tỷ suất Lợi nhuận ròng (%)  (4,14)% 8,30% (4386,86)% 

 ROA (%)  1,19% 1,36% (1,33)% 

 ROE (%)  4,76% 4,51% (4,31)% 
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Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 30/06/2015 

 BV (đồng)  11.354 11.382 10.881 

 EPS (đồng)  5.456 5.202 - 

6. Phân tích SWOT 

 Điểm mạnh 

Trong những năm vừa qua, Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long đã nhận được sự 

quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của UBND Tỉnh, của SCIC cũng như sự hỗ trợ của các 

Sở ban ngành, giúp Công ty có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ năm 2010, 

2011 và định hướng cho những năm tiếp theo. 

Bên cạnh đó, HĐQT và Ban quản lý điều hành Công ty luôn thể hiện quyết tâm 

khắc phục khó khăn, điều hành thông suốt mọi hoạt động nhằm đạt hiệu quả trong kinh 

doanh. 

Việc triển khai các dự án mới, dự án mở rộng cũng được Công ty tiến hành quy 

hoạch chi tiết và đã được phê duyệt, tạo điều kiện thuận lựi để phát triển nhà, kinh doanh 

nhà, đất thuộc các dự án, sản phẩm của Công ty cũng dần được khách hàng tín nhiệm và 

Sàn Giao dịch Bất động sản đã phát huy hiệu quả. 

Ngoài ra, tập thể cán bộ nhân viên Công ty luôn có sự đoàn kết và thái độ làm 

việc đầy tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ nhau cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

 Điểm yếu 

Một số máy móc, thiết bị đã sử dụng lâu năm đã hư hỏng, xuống cấp nên gây hao 

phí chi phí vật tư, nhiên liệu, điện làm ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán và tác động đến 

kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Tiến độ triển khai các dự án còn chậm và bị kéo dài do khâu quy hoạch, thiết kế, 

thủ tục xây dựng chậm và đặc biệt là do thiếu vốn đầu tư gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Do quy trình cấp mẫu Giấy chứng nhận mới nên thủ tục làm giấy chứng nhận sở 

hữu nhà ở cho khách hàng chậm, dẫn đến việc thu tiền không đúng theo kế hoạch dự kiến 

cũng tác động đến hiệu quả kinh doanh thời gian qua. 

Bên cạnh đó, hoạt động thi công xây dựng công trình thời gian gần đây gặp sự 

cạnh tranh quyết liệt về giá, trong khi việc thu hồi nợ công trình, nợ bán nhà chưa đạt yêu 

cầu cũng gây ra khó khăn đáng kể cho hoạt động của VIRESCO. 

Ngoài những khó khăn kể trên, Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long cũng gặp phải 

tình trạng thiếu nguồn vốn để đầu tư dự án trong khi việc tiếp cận vốn vay ngân hàng còn 

nhiều hạn chế với lãi suất cao và hạn mức không nhiều, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện 

kế hoạch kinh doanh của VIRESCO. 

 Cơ hội  

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, Tỉnh Vĩnh Long đã và đang nỗ lực 

xây dựng và phát triển Tỉnh nhà ngày càng hiện đại. Trong đó, xây dựng và phát triển hệ 

thống cơ sở hạ tầng là một trong những mục tiêu quan trọng được đặc biệt chú trọng. Là 

công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng giao thông, công trình, đây là cơ hội cho sự tồn 

tại và phát triển của Công ty trong hiện tại và tương lai. 
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Việt Nam tham gia nhiều tổ chức thương mại mang tầm cỡ quốc tế như: AFTA, 

WTO, TPP tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. 

 Thách thức 

Với dự báo về biến động tăng giá của nguyên liệu đầu vào của ngành xây dựng, hoạt 

động kinh doanh của Công ty sẽ chịu tác động nhất định. Công ty cần xây dựng chiến lược 

thu mua nguyên vật liệu và có chính sách tồn kho hợp lý để hạn chế đến mức thấp nhất rủi 

ro tăng giá đầu vào, đảm bảo sự ổn định trong hoạt động của Công ty. 

Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành với khả năng tài chính mạnh 

trong cùng địa bàn và các tỉnh lận cận của Vĩnh Long gây khó khăn cho Công ty trong 

việc ký kết các hợp đồng có giá trị. Vì thế, Công ty cần có chiến lược nhằm nâng cao năng 

lực tài chính của mình.  

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, VIRESCO cũng phải đối mặt 

với không ít thách thức nhằm giảm thiểu chi phí, gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công 

ty. Hiện tại, VIRESCO đang thực hiện tổ chức, sắp xếp lại lao động, tuy nhiên việc giải 

quyết chưa kịp thời, tạo thêm gánh nặng chi phí khi Công ty chậm giải quyết dứt điểm. 

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 

7.1. Triển vọng phát triển của ngành 

Ở Việt Nam, kinh doanh bất động sản, phát triển hạ tầng, cho thuê mặt bằng khu 

công nghiệp đang trên đà phát triển mở rộng. Theo các chuyên gia, xu hướng phát triển 

mở rộng ít nhất kéo dài đến năm 2020, khi Việt Nam cơ bản hoàn thành công nghiệp hoá, 

đi vào phát triển theo chiều sâu.Theo thống kê trong vòng 10 năm trở lại đây số lượng các 

doanh nghiệp tham gia vào đầu tư kinh doanh Bất động sản không ngừng gia tăng.  

Tỉnh Vĩnh Long hiện đang trên đà củng cố và phát triển về mọi mặt. Vì thế, 

ngành xây dựng và dự án phát triển các khu dân cư nói chung cũng như Công ty Cổ 

phần Địa ốc Vĩnh Long nói riêng có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong giai đoạn tới, 

đặc biệt khi nền kinh tế dần đi vào ổn định và phục hồi. 

7.2. Triển vọng của Công ty 

Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long với quy mô vốn điều lệ hiện nay xấp xỉ 22,9  

tỷ đồng, thuộc loại hình Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, với 

bề dày 20 năm thành lập và phát triển trong ngành Địa ốc, trong đó gần 08 năm hoạt 

động theo hình thức Công ty cổ phần, VIRESCO - với chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt 

cũng đã tạo dựng được uy tín và hình ảnh tốt đẹp đối với khách hàng cũng như các đối 

tác kinh doanh. 

Xét về vị thế của Công ty trong cùng lĩnh vực tại địa bàn thì doanh nghiệp là một 

trong những doanh nghiệp hàng đầu vì họat động lâu năm và tiền thân là doanh nghiệp 

Nhà nước, do đó đã xây dựng được thương hiệu uy tín. Tuy nhiên, so với các doanh 

nghiệp trong ngành thì chỉ thuộc nhóm trung bình. 

Tóm lại, với tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng chung của ngành trong thời 

gian tới, nếu doanh nghiệp khắc phục những khó khăn của mình và tiếp tục phát huy thế 
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mạnh vốn có thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục đạt hiệu quả lớn hơn trong hoạt động kinh doanh 

sản xuất. 

8. Chính sách đối với người lao động 

8.1. Cơ cấu lao động tại 31/10/2015 

Tính đến thời điểm 31/10/2015, tổng số lao động của Công ty là 56 người.  

Bảng 10: Cơ cấu lao động phân theo các tiêu chí 

STT Chỉ tiêu Số lượng  người) Tỷ lệ  %) 

Phân theo trình độ lao động   

1 Trên đại học, đại học 24 42,86 

2 Cao đẳng 02 3,57 

3 Trung cấp 11 19,64 

4 Lao động phổ thông 19 33,93 

Phân theo tính chất hợp đồng   

1 Không xác định thời hạn 54 96,43 

2 Có xác định thời hạn 2 3,57 

Phân theo tính chất lao động   

1 Lao động trực tiếp 19 33,93 

2 Lao động gián tiếp 37 66,07 

  Nguồn: VIRESCO  

8.2. Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi 

Khen thưởng – phúc lợi: Hàng năm, tùy theo tình hình thực tế kết quả kinh 

doanh đạt được, VIRESCO đều tiến hành trích một phần lợi nhuận sau thuế bổ sung Quỹ 

Khen thưởng phúc lợi của Công ty để thăm hỏi, bồi dưỡng thêm cho người lao động khi 

ốm đau dài ngày, hiếu hỷ … hoặc trợ cấp cho người lao động gặp khó khăn đột xuất. 

Bảng 11: Mức thu nhập bình quân qua các năm 

 Đơn vị tính: đồng/người/tháng 

Nội dung Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Mức thu nhập bình quân 3.360.000 3.600.000 3.700.000 4.237.000 

 Nguồn: VIRESCO  

8.3. Chính sách đào tạo và tuyển dụng 

Chính sách tuyển dụng: Con người là một trong những nhân tố quan trọng trong 

việc tồn tại và nâng cao năng lực cạnh tranh của bất kỳ một tổ chức nào. Lao động là 

nguồn tài nguyên, là nguồn lực hàng đầu cho quá trình tăng trưởng và phát triển. Vì vậy 

công ty luôn có chính sách đãi ngộ và chú trọng tới nguồn lực của mình bằng những 

chính sách lương hấp dẫn, có sự khen thưởng và động viên kịp thời, tạo môi trường đoàn 
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kết và cạnh tranh để người lao động phát huy hết khả năng sáng tạo, tính năng động 

trong sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công 

ty. 

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc của Công ty: Sáng từ 7h30 đến 11h30, 

chiều từ 13h30 đến 17h00. 

9. Chính sách cổ tức 

Theo quyết định của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công 

bố và chi trả từ lợi nhuận thuần của Công ty theo quy định tại Điều 41 Điều lệ tổ chức và 

hoạt động nhưng không được vượt quá mức do HĐQT đề xuất sau khi đã tham khảo ý 

kiến các cổ đông tại ĐHĐCĐ. 

Bảng 12: Tình hình chi trả cổ tức của doanh nghiệp qua các năm 

Nội dung Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Tỷ lệ cổ tức    

(%/Vốn điều lệ) 
7,81 3,22 4,3 4,7 

10. Tình hình tài chính 

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

Năm tài chính của doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào 

ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo tài chính bằng Đồng 

Việt Nam. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ đầy đủ yêu 

cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và 

các quy định pháp lý có liên quan.. 

10.2. Trích khấu hao TSCĐ 

Chi phí khấu hao của X được trích lập phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, cụ 

thể như sau: 

TSCĐ được xác định theo nguyên giá trừ (–) giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến 

việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính 

vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào kết quả hoạt 

động kinh doanh. 

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất 

kỳ khoản lãi/lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động     

kinh doanh. 

TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá theo 

thời gian hữu dụng ước tính.  

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. 

Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được phản ánh 

theo nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. 
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Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên 

giá tài sản trong suốt thời gian hữu dụng ước tính như sau:  

Nhóm Tài sản cố định  Số năm khấu hao 

 Nhà cửa, vật kiến trúc 15 – 25  năm  

 Máy móc và thiết bị 05 năm  

 Phương tiện vận tải 03 – 05 năm 

10.3. Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay, không 

có nợ quá hạn 

10.4. Các khoản phải nộp theo luật định 

Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các khoản phải nộp theo luật định về thuế như: 

thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà đất và 

tiền thuê đất,… 

Bảng 13: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tại 31/12/2014 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm 

1 Thuế GTGT đầu ra 1.987.120.660 2.147.864.376 

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.660.449.906 2.997.096.176 

3 Các loại thuế khác 582.118.464 663.666.964 

4 Các khoản phí, lệ phí 1.091.879.208 - 

 Tổng cộng 7.321.568.238 5.808.627.516 

Nguồn: BCTC năm 2014 đã kiểm toán của Công ty   

10.5. Trích lập các quỹ theo luật định 

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, kết thúc niên độ kế toán, căn cứ vào kết 

quả hoạt sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định 

phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định. 

Trong trường hợp sản xuất kinh doanh bị lỗ, Công ty sẽ chuyển lỗ sang năm sau để 

được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời gian chuyển lỗ sẽ không quá 

thời gian tối đa cho phép theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty. 

Bảng 14: Số dư các quỹ tại mỗi thời điểm 

 Đơn vị tính: đồng 

CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2014 30/06/2015 

Quỹ đầu tư phát triển  1.582.160.732 1.643.672.687 2.333.557.457 

Quỹ dự phòng tài chính 628.372.815 689.884.770 - 

Lợi nhuận chưa phân phối 1.230.239.091 1.172.845.495 75.590.601 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG 

 

Đơn vị tư vấn Trang 26 

 Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 

CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2014 30/06/2015 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 32.117.882 95.311.790 91.661.790 

Nguồn: BCTC năm 2013, 2014  đã kiểm toán và BCTC Quý II năm 2015 của Công ty 

10.6. Tình hình công nợ 

Bảng 15: Các khoản phải thu 

Đơn vị tính:  đồng 

TT CHỈ TIÊU 2013 2014 30/06/2015 

I Phải thu ngắn hạn 30.461.201.763 20.992.990.029 21.637.519.248 

1 Phải thu khách hàng 10.847.320.010 10.407.433.202 8.752.296.209 

2 Trả trước cho người bán 1.691.972.512 1.199.399.834 1.248.099.834 

3 Phải thu nội bộ ngắn hạn - - 11.635.442.009 

4 Các khoản phải thu khác 21.598.844.279 13.208.924.683 3.824.448.886 

5 Dự phòng các khoản phải thu 

khó đòi 
(3.676.935.038) (3.822.767.690) (3.822.767.690) 

II Phải thu dài hạn 0 0 0 

 Tổng cộng 30.461.201.763 20.992.990.029 21.637.519.248 

Nguồn: BCTC năm 2014, 2015 đã kiểm toán và BCTC Quý II năm 2015 của Công ty 

 Nhìn chung, Các khoản phải thu của Công ty giảm mạnh trong các năm vừa qua. 

Trong giai đoạn 2013-2015, Công ty không có các khoản phải thu dài hạn. Điều này thể 

Công ty đang thực hiện biện pháp thắt chặt tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho các kế 

hoạch đầu tư. 

Bảng 16: Chi tiết các khoản phải trả qua các năm của doanh nghiệp 

Đơn vị tính: đồng 

TT CHỈ TIÊU 2013 2014 30/06/2015 

I Phải trả ngắn hạn 68.830.282.476 50.339.717.510 62.792.292.588 

1 Vay và nợ ngắn hạn 19.752.170.000 14.752.853.000 9.728.960.000 

2 Phải trả người bán 496.315.350 466.245.014 225.801.666 

3 Người mua trả tiền trước 3.324.162.000 955.000.000 23.007.566.126 

4 Thuế và các khoản khác phải 

nộp NN 
7.321.568.238 5.808.627.516 4.794.431.596 

5 Phải trả người lao động 932.278.004 1.205.503.549 291.988.958 

6 Chi phí phải trả ngắn hạn  11.947.492.279 8.445.661.037 8.314.694.386 

7 Phải trả nội bộ ngắn hạn - - 6.096.349.371 

8 Các khoản phải trả, phải nộp 

khác 
25.024.178.723 18.610.515.604 10.240.838.695 

9 Quỹ khen thưởng phúc lợi 32.117.882 95.311.790 91.661.790 
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TT CHỈ TIÊU 2013 2014 30/06/2015 

II Phải trả dài hạn 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 

 Vay và nợ dài hạn 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 

 Tổng cộng 69.830.282.476 50.839.717.510 63.292.292.588 

Nguồn: BCTC năm 2013, 2014 đã kiểm toán và BCTC Quý II năm 2015 của Công ty 

 Trong đó, Công ty hiện có khoản nợ Quỹ hỗ trợ sắp xếp & phát triển doanh 

nghiệp số lãi chậm trả cổ phần hóa là 1.000.000.000 đồng. Công ty sẽ có kế hoạch trả 

khoản nợ này trong năm 2015.  

10.7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng 17: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

CHỈ TIÊU Đơn vị Năm 2013 Năm 2014 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,36 1,48 

 Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,50 0,47 

 Hệ số thanh toán bằng tiền Lần 0,04 0,03 

Chỉ tiêu đòn bẩy tài chính    

 Hệ số nợ/Tổng tài sản % 72,88 66,12 

 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 268,69 195,13 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

 Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,24 0,30 

 Vòng quay tài sản cố định Vòng 12,25 12,80 

 Vòng quay các khoản phải thu Vòng 0,59 1,01 

 Vòng quay các khoản phải trả Vòng 38,25 38,78 

 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,36 0,34 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

 Hệ số LNST/DTT % 4,88 4,50 

 Hệ số LN gộp/DTT % 22,53 28,41 

 Hệ số LN từ HĐKD/DTT % -4,14 8,30 

 Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 4,76 4,51 

 Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA) % 1,19 1,36 

 Thu nhập trên mỗi cổ phần  Đồng/CP 5.456 5.202 

 Giá trị sổ sách của cổ phần  Đồng/CP 11.354 11.382 

Nhìn chung, tình hình hoạt động của Công ty khá ổn định và có nhiều chuyển biến 

tích cực trong thời gian vừa qua. 

+ Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Các hệ số thanh toán của công ty ở mức độ 

trung bình (dưới 2 lần). Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền chỉ duy trì ở mức độ thấp 

khoảng 0,01-0,04%. Điều này cho thấy sự không an toàn về tình hình hoạt động của 
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doanh nghiệp trong ngắn hạn. Công ty sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng khó khăn về tài 

chính nếu như tiếp tục tình hình như vậy. 

+ Chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính: Hệ số đòn bẩy tài chính của Công ty ở mức độ 

rất cao. Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản chiếm trên 75%, gấp 3 lần so với vốn chủ sở hữu và chủ 

yếu là nợ ngắn hạn. Sử dụng đòn bẩy tài chính là nợ ngắn hạn song hệ số khả năng thanh 

toán thấp sẽ tạo ra rủi ro khá lớn cho Công ty với khả năng không thể chi trả cho các 

khoản nợ đến hạn.  

+ Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Số vòng quay các khoản phải thu luôn lớn hơn 

so với các khoản phải trả. Điều này là một tín hiệu tốt giúp Công ty đảm bảo nguồn tiền 

chi trả cho các nợ đến hạn. Trong thời gian tới, bên cạnh chính sách nâng cao chất lượng 

sản phẩm dịch vụ và thực hiện tốt các chính sách chăm sóc khách hàng để duy trì khách 

hàng cũ và thu hút khách hàng mới, Công ty cần phải có chính sách hợp lý để nâng cao 

năng lực cạnh tranh so với các đối thủ trong ngành 

+ Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Ở mức thấp và dao động mức biên lớn. Tỷ suất 

sinh lợi trên vốn (ROE) giảm mạnh từ mức 7,29% năm 2011 xuống còn 4,73% năm 

2013. Hệ số sinh lời trên tài sản cũng biến động nhưng trong biên độ hẹp. Trong giai 

đoạn tới, công ty cần phải duy trì ổn định hoạt động kinh doanh để thu hút các nhà đầu 

tư 

11. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát 

11.1. Hội đồng quản trị 

Bảng 18:Danh sách thành viên hội đồng quản trị tại thời điểm 31/10/2015  

STT Họ và Tên Chức vụ 
Số cổ phiếu 

nắm giữ 
Tỷ lệ  %) 

1 Dương Minh Trung Chủ tịch HĐQT 1.510 0,57 

2 Trần Nguyễn Hoàng Nam TV HĐQT 0 0 

3 Trương Quốc Bình TV HĐQT 0 0 

11.2. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng 

Bảng 19: Danh sách Ban Giám đốc và Kế toán trưởng tại thời điểm 31/10/2015 

STT Họ và Tên Chức vụ 
Số cổ phiếu 

nắm giữ 
Tỷ lệ  %) 

1 Trần Nguyễn Hoàng Nam Tổng giám đốc 0 0 

2 Đỗ Thị Mai Khanh Kế toán trưởng 11 0,004 

11.3. Ban Kiểm soát 

Bảng 20: Danh sách Ban kiểm soát tại thời điểm 31/10/2015  

STT Họ và Tên Chức vụ 
Số cổ phiếu 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Nguyễn Tấn Đạt Trưởng ban kiểm soát 0 0 
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STT Họ và Tên Chức vụ 
Số cổ phiếu 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

(%) 

2 Trương Lệ Chi TV Ban kiểm soát 0 0 

12. Tài sản 

12.1. Tài sản cố định hữu hình 

Bảng 21: Giá trị Tài sản cố định của Công ty theo BCTC tại ngày 31/12/2014: 

Tài sản Nguyên giá 
Hao mòn  

lũy kế 
Giá trị còn lại Tỷ lệ 

Nhà cửa, vật kiến trúc 3.556.249.100 1.808.573.991 1.747.675.109 49,14% 

Phương tiện vận tải 

truyền dẫn 
791.405.495 383.215.555 408.189.940 49,59% 

Tổng cộng 4.347.654.595 2.191.789.546 2.155.865.049 49,14% 

 Nguồn: BCTC  năm 2014 đã kiểm toán  

Bảng 22: Danh mục tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2014: 

Stt Tên tài sản SL 
Năm 

SD 
Nguyên giá Giá trị còn lại 

Tỷ lệ %  

còn lại 

(GTCL/NG) 

A Nhà cửa vật kiến trúc    3.556.249.100 1.747.675.109 49,14% 

1 Nhà làm việc  01 1994 1.009.690.365 0 0% 

2 
Nhà làm việc 91-93 

Phạm Thái Bường 
01 2004 2.546.558.735 1.747.675.109 68,63% 

B 
Phương tiện vận tải 

truyền dẫn 
  791.405.495 408.189.940 49,59% 

1 Xe du lịch 01  369.140.040 0 0% 

2 Xe ben Thaco FD 01  422.265.455 408.189.940 96,67% 

Tổng cộng   4.347.654.595 2.155.865.049 49,14% 

Nguồn: VIRESCO 

12.2. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty 

Hiện tại Công ty đang quản lý và sử dụng lô đất thuộc sở hữu của doanh nghiệp 

chi tiết như sau: 

TT Địa điểm 
Diện 

tích (m
2
) 

Mục đích 

sử dụng 

Tình trạng 

Pháp lý 

Thời hạn 

sử dụng 
Ghi chú 

I Đất thuê trả tiền hàng năm 

 
Số 80 Trần Phú, 

Phường 4, Tp. 

Vĩnh Long, Tỉnh 

337,8 
Sân thể 

thao 

Hợp đồng số 

71HĐ/TĐ ngày 

20/11/2002 

11/2052 
Đất sản 

xuất kinh 

doanh tại 
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TT Địa điểm 
Diện 

tích (m
2
) 

Mục đích 

sử dụng 

Tình trạng 

Pháp lý 

Thời hạn 

sử dụng 
Ghi chú 

Vĩnh Long đô thị 

II Đất giao làm trụ sở Công ty  

 

91 – 93 Phạm 

Thái Bường, 

Phường 4, Tp. 

Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long 

157,3 
Trụ sở 

Công ty 

Quyết định số 

1180/UB ngày 

06/07/2004 của 

UBND Tỉnh 

Vĩnh Long 

Lâu dài 

Đất sản 

xuất kinh 

doanh tại 

đô thị. 

Chưa đóng 

tiền sử 

dụng đất. 

III Đất giao, đất mua phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty 

1 
Khóm 2, Phường 

3, Tp. Vĩnh Long 
49.784,0 

Dự án 

kinh 

doanh 

Giấy chứng 

nhận Quyền sử 

dụng đất 

20-50 năm 
Đất nông 

nghiệp 

2 
Xã Trường An, 

Tp. Vĩnh Long 
3.552,1 

Dự án 

kinh 

doanh 

Giấy chứng 

nhận Quyền sử 

dụng đất 

20-50 năm 
Đất nông 

nghiệp 

3 

Xã Long Phước, 

huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long 

56.032,6 

Dự án 

kinh 

doanh 

Giấy chứng 

nhận Quyền sử 

dụng đất 

6-35 năm 
Đất nông 

nghiệp 

4 

Khu đất Hưng 

Thịnh Đức, huyện 

Long Hồ, Tỉnh 

Vĩnh Long 

75,0 

Dự án 

kinh 

doanh 

Giấy chứng 

nhận Quyền sử 

dụng đất 

Lâu dài 
Đất ở tại 

nông thôn 

5 

Khu đất Long 

Thuận, huyện 

Long Hồ, Tỉnh 

Vĩnh Long 

749,9 

Dự án 

kinh 

doanh 

Giấy chứng 

nhận Quyền sử 

dụng đất 

Lâu dài 
Đất ở tại 

nông thôn 

Nguồn: Công ty VIRESCO 

13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh 

hưởng đến việc chào bán 

Không có. 
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VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 

1. Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được đấu giá 

-  Cổ phần chào bán  : CTCP Địa ốc Vĩnh Long 

-  Loại cổ phần  : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng 

-  Số lượng cổ phần chào bán 

 Theo phương thức đấu 

giá công khai 

 Bán cho người lao 

động 

: 

: 

 

: 

193.777 cổ phần 

193.777 cổ phần 

-  Mệnh giá cổ phần 

Giá khởi điểm bán đấu giá 

: 

: 

100.000 đồng 

117.500 đồng/cổ phiếu 

-  Giá bán cho người lao 

động/nhà đầu tư chiến lược 

: theo giá không thấp hơn giá đấu thành công 

thấp nhất của số cổ phần bán đấu giá 

-  Bước giá  : Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 

-  Bước khối lượng : Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 

-  Số lượng cổ phần mỗi nhà 

đầu tư cá nhân, pháp nhân 

được đăng ký mua tối thiểu 

: Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 

-  Số lượng cổ phần mỗi nhà 

đầu tư cá nhân, pháp nhân 

được đăng ký mua tối đa 

: Tổng số lượng cổ phần chào bán 

-  Phát/tiếp nhận Đơn đăng ký 

tham gia đấu giá và phát 

Phiếu tham dự đấu giá 

: Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 

-  Nộp tiền cọc : - Theo quy chế đấu giá của SGDCK 

Tp.HCM  

 Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển 

khoản vào tài khoản: Theo quy định tại quy 

chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM   

-  Nộp Phiếu tham dự đấu giá : - Tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Theo 

quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 
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-  Tổ chức đấu giá  : - Thời gian: Theo quy chế đấu giá của 

SGDCK Tp.HCM 

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán 

Thành phố Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh 

-  Nộp tiền mua cổ phần  : - Theo quy chế đấu giá của SGDCK 

Tp.HCM  

- Chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp vào 

Tài khoản: 

 Theo quy chế đấu giá của SGDCK 

Tp.HCM 

-  Thời gian hoàn tiền đặt cọc : Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 

2. Quy định dành riêng cho Người lao động/nhà đầu tư chiến lược  trường hợp 

bán cho người lao động và/hoặc nhà đầu tư chiến lược) 

- Người lao động (nhà đầu tư chiến lược) đăng ký mua phải nộp tiền đặt cọc bằng 

10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm đấu giá và có trách 

nhiệm cam kết: 

+ Mua hết số lượng cổ phần còn lại (ngoài số lượng cổ phần đăng ký mua theo 

hình thức nhà đầu tư chiến lược) do nhà đầu tư tham trúng giá nhưng không mua 

và số cổ phần bán đấu giá không hết theo giá không thấp hơn giá đấu thành công 

thực tế thấp nhất nếu số cổ phần này bằng hoặc nhỏ hơn 50% số lượng cổ phần bán 

đấu giá.  

+ Mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC (kể cả khối lượng dự kiến bán đấu 

giá ) theo giá khởi điểm trong trường hợp không có nhà đầu tư đăng ký tham gia 

đấu giá mua cổ phần. 

Trường hợp số lượng cổ phần còn lại do nhà đầu tư đã trúng giá nhưng không mua 

và số cổ phần bán đấu giá không hết lớn hơn 50% số lượng cổ phần bán đấu giá thì 

số cổ phần này sẽ được xử lý theo quyết định của SCIC cho đến khi số cổ phần bán 

được lớn hơn hoặc bằng 50% số lượng cổ phần bán đấu giá . Trong trường hợp 

này, nhà đầu tư chiến lược và hoặc người lao động phải cam kết mua hết số cổ 

phần còn lại (nếu có) ngoài số lượng cổ phần đăng ký mua theo giá bán thành công 

thực tế thấp nhất của các lần bán cổ phần của SCIC.    

Nếu người lao động và/hoặc nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết 

sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và SCIC không thực hiện chuyển nhượng cổ 

phần. 
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3. Mục đích của việc chào bán 

Mục đích của việc chào bán cổ phần nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương 

thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà không cần giữ cổ phần. Việc 

chào bán cổ phần chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm 

thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty. 

4. Địa điểm công bố thông tin 

Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin và 

Quy chế đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại: 

 Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 

- Địa điểm: Tầng 2 và tầng 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 2, Q. 

3, Tp. HCM 

- Điện thoại: (84-8) 3833 6333            Fax: (84-8) 3835 1919 

- Tại website: www.dag.vn 

 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 

- Tại website: www.scic.vn 

 CTCP Địa ốc Vĩnh Long 

5. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan 

5.1. Đối tượng tham gia đấu giá 

Là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, 

không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của 

các doanh nghiệp tại Việt Nam, cụ thể: 

 Nhà đầu tư trong nước: là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức 

xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp 

nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện 

pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân 

dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự. 

 Nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân 

trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang 

hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động 

liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. 

 Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức 

tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước 

ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu 

tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua. 

 Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua 

vào Phiếu tham dự đấu giá. 

5.2. Điều kiện tham gia đấu giá 

http://www.dag.vn/
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 Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đúng thời hạn quy định.  

 Đặt cọc đủ giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Ban tổ 

chức đấu giá công bố cùng thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá.  

 Tuân thủ các quy định của Quy chế đấu giá  

6. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá 

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa 

điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:  

 Đối với cá nhân trong nước: 

- Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận uỷ quyền, phải 

có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này. 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

 Đối với tổ chức trong nước: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương; 

- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp 

người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức; 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

 Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: 

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Việt Nam cấp. 

- Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Giấy ủy quyền (nếu có); 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

7. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá 

Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là: 

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu 

và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; Phiếu không được 

tẩy xóa hoặc rách nát; Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng 

bước giá quy định; Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký. 

- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên 

mép dán phong bì theo quy định. 
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- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì 

số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị. 

Bỏ Phiếu tham dự đấu giá kín theo đúng thời hạn quy định. 

8. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần 

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại các địa 

điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử www.vcbs.com.vn và 

www.scic.vn để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển 

khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ 

chức phát hành. 

http://www.vcbs.com.vn/



