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Điện thoại : (84.8) 8.386.068 Fax: (84.8) 8.386.896

Phụ trách công bố thông tin
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CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG


Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương



Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần



Giá bán:
- Cổ đông hiện hữu:

20.000 đồng/cổ phần

- Người lao động:

20.000 đồng/cổ phần

- Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 5 phiên liền kề sau
ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành
thêm.
- Đấu giá qua TTGDCK: Không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 5 phiên liền kề sau
ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành
thêm.


Tổng số lượng chào bán: 6.400.000 cổ phần, trong đó:
- Phát hành 1.800.000 cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần có 1
quyền, 2 quyền được thưởng 1 cổ phần mới trong đợt chào bán này).
- Phát hành 1.800.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ
phần có 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phần mới trong đợt chào bán này).
- Phát hành 180.000 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn.
- Phát hành 620.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.
- Phát hành 2.000.000 cổ phiếu thông qua hình thức đấu giá công khai qua TTGDCK.

TỔ CHỨC TƯ VẤN
Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền
Trụ sở : Tầng 1,2,3 và 5, Tòa nhà Central Garden, 225 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84.8) 8.386.068 - Fax: (84.8) 8.386.896

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
Công ty Kiểm toán DTL
Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 8275 026 - Fax: (08) 8275 027
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PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1.

Rủi ro kinh tế

Mức độ tăng trưởng của nền kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng của
ngành kinh doanh địa ốc, đầu tư xây dựng công trình, công nghiệp và dân dụng. Một nền kinh tế
tăng trưởng ổn định thông thường sẽ kéo theo sự gia tăng nhu cầu về nhà ở, thuê văn phòng, cao
ốc văn phòng các loại và ngược lại, nền kinh tế trì trệ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh
doanh của ngành bất động sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng... Do vậy, việc duy trì tốc
độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam về lâu dài có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh
địa ốc, đầu tư xây dựng công trình, công nghiệp và dân dụng.

Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định trong giai đoạn 2003 - 2007 (trung
bình đạt khoảng hơn 8%/năm) và dự báo sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng đó trong những
năm liên tiếp theo. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2007 đạt 8.48%. Mức tăng
trưởng cao có được là sự đóng góp của sự tăng trưởng của các ngành như: ngành xây dựng và
công nghiệp (tăng trưởng 10,37%), ngành dịch vụ (8,39%) và ngành nông lâm thủy sản (3,4%).
Với sự lạc quan vào triển vọng phát triển trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam, các nguồn
vốn đầu tư đang được huy động mạnh mẽ để đầu tư vào nền kinh tế. Trong năm 2007, Việt Nam
đã thu hút được khoảng 21.3 tỷ USD từ đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 77% so với năm 2006.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt khoảng 8 tỷ USD, tăng 95% so với năm 2006. Đây là mức
vốn thực hiện đạt cao nhất trong vòng 20 năm kể từ khi thực hiện Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
đến nay. Nguồn vốn đầu tư nội địa cũng tăng đến mức kỷ lục, ở mức gần 400 nghìn tỉ đồng và
chiếm 41% GDP. Sự phát triển của nền kinh tế có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành kinh
doanh bất động sản, xây dựng... và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty cũng phải đối diện với những rủi ro về lạm phát và lãi suất tín dụng tăng
cao của nền kinh tế:


Lạm phát
Hai tháng đầu năm 2008, tình hình lạm phát của Việt Nam có xu hướng biến động tăng cao.
Chính phủ Việt Nam đã triển khai những biện pháp để kiểm soát lạm phát như chính sách
tiền tệ thắt chặt. Điều này sẽ có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
vì tỷ lệ lạm phát cao sẽ làm giá cả của các yếu tố đầu vào tăng, làm tăng giá vốn hàng bán do
giá vốn hàng bán chiếm trên 80% doanh thu thuần của Công ty.
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Lãi suất
Do tác động của lạm phát, lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại Việt
Nam đã tăng cao trong thời gian qua. Hiện tại, cơ cấu vốn vay của công ty gồm vay dài hạn
chiếm 40% với lãi suất ổn định 11.76 %/năm, vay ngắn hạn chiếm 60 % với lãi suất 0.95
%/tháng. Với cơ cấu vốn vay cùng với lãi như trên, hoạt động của công ty vẫn ổn định, vẫn
duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong tình hình biến động tăng của lãi suất tín dụng. Tuy nhiên,
trong thời gian tới, khi công ty tiến hành huy động vốn đầu tư cho các dự án lớn thì xu hướng
gia tăng lãi suất cho vay có thể gây khó khăn nhất định trong huy động vốn và ảnh hưởng
đến hiệu quả của dự án.

2.

Rủi ro pháp luật

Hệ thống pháp luật của Việt Nam, đặc biệt là pháp luật về kinh doanh, nhà đất, xây dựng, kinh
doanh bất động sản và tài chính - tín dụng, đang trong quá trình bổ sung, hoàn thiện nên không
tránh khỏi có những hạn chế bất cập trong việc áp dụng vào thực tế, do vậy sẽ ảnh hưởng đến
công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Hiện tại, một số văn bản
pháp quy điều chỉnh đến hoạt động kinh doanh bất động sản như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật
Kinh doanh Bất động sản…còn nhiều bất cập và hạn chế. Luật pháp càng minh bạch thì càng
khuyến khích nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam, góp phần thúc
đẩy thị trường phát triển lành mạnh và bền vững, đồng thời hạn chế được tình trạng đầu cơ nhà,
đất. Bên cạnh đó, việc công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng cũng như thực hiện niêm yết cổ
phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ chịu điều chỉnh bởi pháp luật về chứng
khoán và những biện pháp điều hành chính sách tài chính tiền tệ; thị trường chứng khoán cũng
đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, nên sẽ có những rủi ro nhất định tác động đến giá
cổ phiếu của công ty.

3.

Rủi ro đặc thù (ngành, Công ty, lĩnh vực hoạt động)

Thị trường bất động sản cả nước nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phải chịu áp
lực lớn do các chính sách điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Tác động của Luật đất đai mới và Nghị
định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đất đai, đòi hỏi các doanh nghiệp
Việt Nam kinh doanh bất động sản cần phải có qui mô vốn lớn. Bên cạnh đó, công tác quản lý
Nhà nước đối với thị trường này còn nhiều bất cập như có nhiều quy định không rõ ràng, chồng
chéo và gây hiểu nhầm, việc kiểm soát và điều tiết hoạt động đầu cơ gặp nhiều khó khăn.
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Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc
nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần và tại Việt Nam hiện nay việc giải ngân vốn
thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa
chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Do vậy, đã có những ảnh hưởng không
nhỏ đến tình hình tài chính của các công ty xây dựng, đặc biệt là tình hình công nợ phải thu, phải
trả và dòng tiền hoạt động.

Tình trạng quá tải và việc kiểm soát chất lượng công trình đang là những vấn đề nóng bỏng.
Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng mạnh mẽ, doanh nghiệp lớn có lợi thế
về vốn và quản trị sẽ thuận lợi hơn trong việc tham dự đấu thầu công trình so với doanh nghiệp
nhỏ. Ngoài ra, thủ tục cấp phép cho những dự án ở Việt Nam vẫn còn rất phức tạp và tốn nhiều
thời gian, vì thế nhiều nhà đầu tư đang mong chờ Việt Nam sẽ sớm có những cải cách hành
chính để tiến trình đầu tư vào thị trường bất động sản sẽ nhanh chóng và minh bạch hơn.

Giá cả các yếu tố đầu vào của ngành xây dựng, đặc biệt là các vật liệu xây dựng chủ yếu như sắt,
thép, xi măng… đang ở mức cao và còn có xu hướng tăng làm ảnh hưởng đến chi phí của Công
ty, làm tăng giá vốn đối với sản phẩm kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nền kinh tế đang tăng
trưởng cao, nhu cầu về nhà ở, thuê cao ốc, văn phòng và đầu tư hạ tầng cơ sở cũng đang tăng
cao. Công ty đã có uy tín trong ngành, kinh nghiệm trong đấu thầu và có mạng lưới khách hàng
truyền thống nên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận là khả thi.

4.

Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Khi cổ phiếu của Công ty được phát hành và niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu
sẽ được xác định dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố:
tình hình hoạt động kinh doanh của công ty; và tình hình kinh tế vĩ mô, chính trị, xã hội. Những
thay đổi về quy định chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả
chứng khoán của Công ty; yếu tố tâm lý của nhà đầu tư… Vào thời điểm hiện nay giá cổ phiếu
của các công ty trên thị trường chứng khoán bị biến động chủ yếu do Chính phủ đang thực thi
các chính sách vĩ mô nhằm kiềm chế lạm phát, kiểm soát tín dụng và bình ổn giá cả thị trường;
cùng với tâm lý của nhà đầu tư, điều bày phần nào ảnh hưởng đến thị giá của Công ty trên thị
trường. Do đó, nếu thị trường chứng khoán vẫn duy trì ở mức điều chỉnh sâu trong khoảng thời
gian dự kiến phát hành sẽ ảnh hưởng đến mức độ thành công của đợt chào bán.
Trong trường hợp đợt phát hành này không thành công như dự kiến, ảnh hưởng đến nguồn vốn
cần thiết để đầu tư cho các dự án đầu tư theo kế hoạch kinh doanh đã đặt ra. Để khắc phục hạn
chế này, Hội đồng quản trị sẽ chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác (vay từ các tổ
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chức tài chính hoặc thực hiện dự án theo phương thức liên doanh với các đơn vị khác) để đảm
bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh và thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

5.

Thông tin về điều chỉnh giá cổ phiếu sau khi phát hành

Nếu phương án phát hành đưa ra thực hiện thì giá cổ phiếu của Công ty sau khi phát hành sẽ bị
điều chỉnh do ảnh hưởng bởi các yếu tố sau đây :


Giá cổ phiếu bị điều chỉnh do phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.



Giá cổ phiếu bị điều chỉnh do phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 20.000
đồng/cổ phiếu – thấp hơn thị giá cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện
phát hành cổ phiếu theo phương án đề ra.



Giá cổ phiếu bị điều chỉnh do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV
Công ty với giá ưu đãi dự kiến bằng với giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 20.000
đồng/cổ phiếu – thấp hơn thị giá cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện
phát hành cổ phiếu theo phương án đề ra.



Giá cổ phiếu bị điều chỉnh do phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo giá thỏa thuận
với mức chiết khấu dự kiến không quá 30% so với giá đóng cửa bình quân của 5 phiên liền
kề sau ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu theo phương án đề ra.



Công thức tính giá đã bị điều chỉnh do tác động tổng hợp từ các nhân tố trên như sau:
Tổng giá trị cổ phiếu sau khi phát hành
Giá cổ phiếu sau pha loãng =
Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành
 Tổng giá trị cổ phiếu sau khi phát hành = [Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành x Giá
cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền] = [Số lượng cổ phiếu phát hành cho
từng đối tượng x Giá phát hành cho từng đối tượng] .
 EPS cơ bản của Công ty trước khi điều chỉnh = Tổng lợi nhuận ròng của Công ty trong 4
Quý gần nhất / Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong 4 Quý gần nhất.

(1)

 Hệ số điều chỉnh = Giá trước ngày giao dịch không hưởng quyền / Giá tham chiếu cho
ngày giao dịch không hưởng quyền.

(2)

 EPS điều chỉnh = (1)/(2)


Các dữ liệu để tính EPS điều chỉnh dự kiến :
 Ngày 07/05/2008, Công ty đã hoàn tất mua lại 18.000 CP đang giao dịch trên thị trường
làm cổ phiếu quỹ.
 Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân của Công ty trong 4 Quý gần nhất là : 3.597.000
cổ phiếu
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 Lợi nhuận của Công ty trong 4 Quý gần nhất :
Thời gian

Quý III/2007

Quý IV/2007

Quý I/2008

Quý II/2008

Lợi nhuận (đồng)

6.642.329.889

16.392.013.015

9.166.790.045

5.448.963.065



Căn cứ vào lợi nhuận kinh doanh , số lượng cổ phiếu đang lưu hành và số lượng cổ phiếu
quỹ của Công ty trong 4 Quý gần nhất. Theo công thức trên , ta tính được mức EPS trước và
sau khi phát hành đợt này như sau:
 EPS cơ bản : 10.467 đồng
 Hệ số điều chỉnh : 1,95 lần
 EPS điều chỉnh : 5.363 đồng

6.

Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, giá cổ phiếu của Công ty cũng có thể bị tác động bởi các yếu
tố khách quan như: động đất, lũ lụt,... mà khi xảy ra có thể gây thiệt hại tài sản của Công ty như
động đất làm sập nhà cửa, lũ cuốn trôi các phương tiện thi công,... Đây là những rủi ro ít gặp
trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt
động kinh doanh chung của Công ty.
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PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO
BẠCH

1. Tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương


Ông Trần Mai Cường
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Ông Nguyễn Văn Đạt
Chức vụ: Tổng Giám Đốc



Ông Văn Minh Hoàng
Chức vụ: Kế Toán Trưởng



Ông Phạm Hữu Hòa
Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế
mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền (EPS)


Ông Trần Hoài Phương
Chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán
Gia Quyền tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp
Chương Dương.
Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã
được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty
cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương cung cấp.
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PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM

Các khái niệm
1.

“Công ty” hay ACIC: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương thành lập
theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí
Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003.

2.

“Bản cáo bạch”: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động
kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết
định đầu tư chứng khoán.

3.

“Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

4.

“Cổ phiếu”: Chứng chỉ do ACIC phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ
phần của ACIC.

5.

“Cổ đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần đã phát hành của
ACIC.

6.

“Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài
sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài
chính.

7.

“Đại Hội đồng Cổ đông”: Là Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây
lắp Chương Dương.

8.

“Hội đồng Quản trị”: Là Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp
Chương Dương.

9.

“Ban Kiểm Soát”: Là Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương
Dương.

10.

“Ban Tổng Giám Đốc”: Là Ban Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp
Chương Dương.

11.

“Vốn điều lệ”: Là vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương

12.

“Tổ chức phát hành”: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương

13.

“Tổ chức tư vấn”: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền

14.

“Tổ chức kiểm toán”: Công ty Kiểm toán DTL

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch:


UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước



TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương / ACIC



Cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương.
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HĐQT: Hội đồng quản trị



ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông



BKS: Ban kiểm soát



CBCNV: Cán bộ - công nhân viên



VND: Đồng Việt Nam



ISO: Chứng chỉ quản lý chất lượng do BVQI Anh Quốc cấp.



HSSD: Hệ số sử dụng



XD & TB: xây dựng và thiết bị



KTCB: Kiến thiết cơ bản



DTXD: Diện tích xây dựng
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PHẦN IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1.

Giới thiệu về công ty
Tên đầy đủ:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương.

Tên viết tắt:

Chương Dương ACIC

Mã chứng khoán: CDC
Logo:

Trụ sở:

225 Bến Chương Dương, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại:

(84.8) 8.367.734 - 8.368.878

Fax:

(84.8) 8.360.582

Web site:

www.acic.com.vn

Email:

cdacic@vnn.vn

Vốn điều lệ:

36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).

Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2007:
Thành phần sở hữu

Số cổ phần sở hữu

Tỷ lệ (%)

1.101.240

30,6

994.605

27,6

Cổ đông bên ngoài

1.504.155

41,8

Tổng số

3.600.000

100

Cổ đông Nhà nước
Cổ đông nội bộ

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty:
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.
- Xây dựng các công trình giao thông (cầu, đường), bến cảng, sân bay.
- Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế điện từ 0.4 kv đến 110 kv.
- Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn,
đóng và ép cọc.
- Sản xuất, kinh doanh cấu kiện kim loại theo tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.
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- Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng.
- Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp.
- Thiết kế, chế tạo, gia công và và lắp đặt thiết bị áp lực và thiết bị nâng.
- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng
và công nghiệp.
- Thiết kế nội – ngoại thất công trình.
- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.
- Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- Thi công lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy.

1.2.

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (ACIC) được thành lập từ việc cổ phần hóa
doanh nghiệp nhà nước là Công ty Xây Lắp. ACIC là công ty có truyền thống lâu đời tại Việt
Nam, tiền thân là hãng Eiffel Asia – một chi nhánh của hãng Eiffel (Cộng Hòa Pháp) tại Đông
Dương. Từ năm 1977, Eiffel Asia được chuyển giao cho chính phủ Việt Nam để trở thành một
trong những công ty xây dựng hàng đầu ở khu vực phía nam. Qua quá trình xây dựng và trưởng
thành, công ty đã từng có những tên gọi là: Xí nghiệp Lắp máy; Công ty Xây lắp và ngày nay là
Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Chương Dương (ACIC).

Công ty đã từng thi công rất nhiều công trình; trong đó có nhiều công trình lớn, quan trọng của
đất nước như: Nhà máy xi măng Hà Tiên tại Kiên Giang; Nhà Máy Thuỷ Điện Trị An – Đồng
Nai; Nhà Máy Thuỷ Điện Thác Mơ – Bình Phước; Đài Vệ Tinh Mặt Đất Hoa Sen; Các Nhà Máy
Nhiệt Điện Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.2 – Bà Rịa; Nhà Thi Đấu Thể dục thể thao Phú Thọ phục vụ thi
đấu Seagame 22 v.v…

Những năm qua, ngoài việc phát huy thế mạnh của lĩnh vực sản xuất và lắp dựng kết cấu thép có
từ thời Eiffel Asia để lại, ACIC không ngừng nâng cao vị thế của mình trên thị trường xây lắp và
kinh doanh địa ốc. Về lĩnh vực xây lắp, Công ty đầu tư lớn vào trang thiết bị sản xuất các sản
phẩm cơ khí kết cấu thép, bê tông các loại và nhiều loại máy móc, phương tiện thi công xây lắp.
Hiện nay công ty có một nhà máy kết cấu thép hiện đại, một nhà máy sản xuất bêtông thương
phẩm và bêtông đúc sẵn. Về lĩnh vực kinh doanh địa ốc, Công ty đầu tư lớn vào việc xây dựng
và kinh doanh khu căn hộ chung cư cao cấp và cao ốc văn phòng Chương Dương ACIC Building
với giá trị đầu tư hơn 380 tỷ đồng trong đó phần diện tích cho thuê 9.850 m² gồm dịch vụ và văn
phòng đã bắt đầu đi vào khai thác, qua đó khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường địa ốc
tại khu vực phía Nam. Trong thời gian tới, công ty hướng đến việc mở rộng hoạt động sản xuất
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kinh doanh và dịch vụ của mình thông qua lĩnh vực đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp,
các dự án Thủy điện, các dịch vụ về địa ốc như xây dựng và cho thuê nhà ở và văn phòng và
nhiều hoạt động dịch vụ khác nữa. Những năm qua công ty luôn nỗ lực cao nhất tự hoàn thiện
mình vì mục tiêu nâng cao năng lực hoạt động xây lắp, kinh doanh để phát triển công ty, sau nữa
góp phần vào sự nghiệp chung xây dựng đất nước.

2.

Cơ cấu tổ chức công ty

Diễn giải cơ cấu tổ chức


Xí nghiệp Kết Cấu Thép: Là chi nhánh của Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4713000094 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Đồng
Nai cấp ngày 12 tháng 02 năm 2004.
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- Địa chỉ: Đường 1A, KCN Biên hoà 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng
Nai.
- Số điện thoại: (84.0613) 836.456

Fax: (84.0613) 836.620

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thiết bị, máy móc, các phụ tùng, phụ kiện kim loại cho
xây dựng. Sản xuất cấu kiện bê tông.


Xí nghiệp Bê tông Xây lắp: Là chi nhánh của Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4613000057 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Bình
Dương cấp ngày 12 tháng 02 năm 2004
- Địa chỉ: Ấp Chiêu Liêu, Xã Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: 0650.711334

Fax: 0650.711.332

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. Xây dựng các
công trình giao thông (cầu, đường), bến cảng, sân bay. Xây dựng các công trính đường
dây và trạm biến thế điện từ 0,4KV đến 110KV. Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẳn, đóng
và ép cọc. Sản xuất vật liệu xây dựng (bê tông thương phẩm).


Trung tâm địa ốc Chương Dương: là chi nhánh của Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4113030395 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố
Hồ Chí Minh cấp ngày 14 tháng 11 năm 2007.
- Địa chỉ: 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
- Số điện thoại: 8368878
- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng.



Xí nghiệp Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất: Là chi nhánh của Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4113014201 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ
Chí Minh cấp ngày 12 tháng 02 năm 2004.
- Địa chỉ: 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84.8) 8368 743 – 8374 153
- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, xây dựng các
công trình giao thông (cầu, đường), bến cảng, sân bay, xây dựng các công trính đường
dây và trạm biến thế điện từ 0,4KV đến 110KV. Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý
nhà cao tầng. Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp.
Thiết kế, chế tạo, gia công và lắp đặt thiết bị áp lực và thiết bị nâng.



Các đội xây lắp thi công: thực hiện việc thi công các công trình xây dựng theo sự phân công
của Công ty.
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Đại hội đồng cổ đông

BẢN CÁO BẠCH

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật
doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua chủ trương chính
sách đầu tư phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, thông qua phương án sản xuất kinh doanh,
quyết định bộ máy tổ chức quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.


Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông,
có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động
của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông quyết định.
Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông tất cả những vấn đề quản lý Công ty
theo Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật.


Ban kiểm soát

Do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị
và điều hành Công ty.


Ban Giám Đốc

Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, là người đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi
giao dịch. Tổng Giám Đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách
nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội cổ đông về trách nhiệm quản lý điều hành Công ty.
Tổng Giám Đốc là đại diện cho Công ty trước pháp luật.


Phòng Kinh tế – Kỹ thuật
- Thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu.
- Thực hiện công tác quản lý các hợp đồng kinh tế, hợp đồng giao khoán.
- Xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá làm cơ sở thống nhất quản lý chung
của toàn công ty.
- Quản lý kỹ thuật thi công, kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn
Công ty theo quy định.
- Đại diện chất lượng; kiểm tra giám sát việc thực hiện các mục tiêu và chính sách chất
lượng của công ty.
- Xây dựng các định mức tiêu hao vật tư cho từng lĩnh vực sản xuất của công ty.
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- Phòng phát triển dự án và quản lý đầu tư:
- Lập kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của công ty;
- Nghiên cứu đề xuất áp dụng các dây chuyền sản xuất mới, sản phẩm mới phù hợp với thị
trường. Nghiên cứu đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và đầu tư mở rộng sản xuất;
- Nghiên cứu, đề xuất lập các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, kinh doanh
phát triển nhà ở, nhà xưởng …
- Lập và trình duyệt báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi cho các dự án đầu tư đã được
lãnh đạo Công ty xem xét đồng ý;
- Theo dõi, giám sát việc khai thác có hiệu quả các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản
xuất;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư của các ban quản
lý dự án;
- Tham gia quyết toán đầu tư, nghiệm thu dự án đưa vào khai thác, sử dụng;
- Đánh giá hiệu quả dự án sau đầu tư.


Phòng Tổ chức – Hành chính
- Điều hành và quản lý các hoạt động hành chính, nhân sự của toàn công ty
- Lập các kế hoạch về chiến lược phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao tay nghề cho người lao động.
- Thực hiện chức năng tham mưu cho Ban giám đốc về các hoạt động hành chính, nhân sự,
tiền lương và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động;
- Xây dựng nội quy, quy chế về hành chính, nhân sự cho toàn Công ty
- Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy chế, chính sách về hành chính,
nhân sự phù hợp với thực tế của Công ty, phù hợp với chế độ hiện hành của Nhà nước.
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ. Quản lý việc sử dụng xe máy, thiết bị, công cụ
văn phòng;
- Quản lý việc sử dụng nhà xưởng, vật kiến trúc, đất đai thuộc sở hữu của Công ty.



Phòng Tài chính – Kế toán
- Quản lý và điều hành các hoạt động tài chính kế toán của Công ty theo Luật kế toán.
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc về tình hình tài chính và các chiến lược về tài chính.
- Lập các báo cáo về tài chính.
- Lập các kế hoạch về tài chính; kiểm tra, quản lý kế hoạch thu chi tài chính; kiểm tra sử
dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn.
- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản theo định kỳ.
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- Quản lý vốn nhằm đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc đầu tư của
Công ty có hiệu quả.


Các chi nhánh
- Thực hiện kế hoạch sản xuất theo nội dung hợp đồng giao thầu nội bộ hoặc quyết định
phân giao nhiệm vụ của Công ty. Đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động theo yêu
cầu của Công ty cũng như của khách hàng.
- Quản lý, bảo dưỡng duy tu các công trình, nhà xưởng, thiết bị máy móc của đơn vị do
Công ty giao cho đơn vị sử dụng;
- Thực hiện việc thu hồi vốn các dự án do đơn vị thi công.



Ban Điều Hành, Ban Quản lý các dự án: Thực hiện theo quy chế riêng của từng dự án

4.

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông
sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông

4.1.

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2007

Danh mục

Đơn vị tính

Tỷ lệ

Số lượng

(10.000 đồng)

(%)

cổ đông

Cơ cấu cổ đông
Tổ
chức

Cá nhân

Cổ đông nhà nước

1.101.240

30,6

01

Cổ đông bên trong

994.605

27,6

69

69

649.897

18,1

05

05

- Ban kiểm soát

42.912

1,1

03

03

- Ban Giám đốc

83.841

2,3

02

02

217.955

6,1

61

61

1.504.155

41,8

66

02

64

1.504.155

41,8

66

02

64

3.600.000

100

136

03

133

- Hội đồng quản trị

- CBCNV
Cổ đông bên ngoài
- Trong nước

01

- Nước ngoài
Tổng cộng

Nguồn: Theo số liệu của công ty cung cấp
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Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty trở lên
TT

1

2

3

Tên cổ đông

Số cổ phần

Địa chỉ

nắm giữ

Tỷ trọng

526 Điện Biên Phủ, P.21,

Tổng Công Ty

Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí

Xây Dựng số 1

1.101.240

30,6%

575.697

16,0%

219.997

6,1%

181.647

5,0%

180.548

5,0%

2.259.129

62,7%

Minh

Công ty Tài Chính

210 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,

Cao Su

Q.3, TP.Hồ Chí Minh

Trần Mai Cường

3G14, Trần Não, P.Bình An,
Q.2, TP.Hồ Chí Minh
289/C3 Nơ Trang Long,

4

Nguyễn Văn Đạt

P.13, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ
Chí Minh

5

Văn Minh Hoàng

32 A1 Bàu Cát, P.12, Q.Tân
Bình, TP.Hồ Chí Minh

Tổng cộng
Nguồn: Theo số liệu của công ty cung cấp

4.3.

Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ
Theo Giấy chứng nhận ĐKKD sửa đổi lần 3 số 4103002011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
TP.Hồ Chí Minh ngày 8/5/2007)
Cổ phần

Thành tiền

nắm giữ

(nghìn đồng)

Tên cổ đông

Quốc tịch

Tỷ lệ (%)

Tổng Công Ty Xây

Pháp nhân

30,60

1.101.000

11.016.000

Dựng Số 1

Việt Nam

Trần Mai Cường

Việt Nam

4,66

167.611

1.676.000

Nguyễn Văn Đạt

Việt Nam

3,83

137.960

1.379.600

Nguyễn Xuân Giao

Việt Nam

0,54

19.507

195.070

Đặng Trung Chính

Việt Nam

1,28

46.251

462.510

Cổ đông khác(*)

Việt Nam

59,09

2.127.082

21.270.820

Tổng cộng
Nguồn: Theo số liệu của công ty cung cấp
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Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, danh sách
những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần
chi phối, danh sách những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối
với tổ chức phát hành

5.1.

Công ty nắm cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành
- Tên công ty:

Tổng Công ty Xây Dựng Số 1

- Địa chỉ:

526 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

- Số điện thoại:

(84-8) 8.222.059

Fax:

(84-8) 8.290.500

- Loại hình công ty: Tổng công ty nhà nước
- Ngành nghề Kinh Doanh: Xây dựng
- Tỷ lệ cổ phần hiện đang nắm giữ tại ACIC: 30,6%

5.2.

Công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát


Công ty TNHH Thương Mại Chương Dương

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4102046632 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.
Hồ Chí Minh cấp ngày 09 tháng 01 năm 2007.
- Địa chỉ: 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-8) 9.203.279

Fax: (84-8) 9.207.205

- Loại hình công ty: TNHH
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 tỷ đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mua bán vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc
ngành công nông nghiệp. Mua bán và cho thuê thiết bị máy thi công ngành xây dựng.
Kinh doanh vận tải hàng bằng đường bộ, đường thủy nội địa.
- Tỷ lệ cổ phần của Chương Dương ACIC hiện đang nắm giữ: 86,6%


Công ty TNHH Xây Dựng Chương Dương Số 1

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4102046739 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.
Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 01 năm 2007.
- Địa chỉ: 245C Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-8) 9.207.740

Fax: (84-8) 9.207.740

- Loại hình công ty: TNHH
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công
trình giao thông (cầu đường, bến cảng). Kinh doanh nhà. Đầu tư xây dựng và kinh
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doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Mua bán vật tư, thiết bị, máy thi
công xây lắp ngành xây dựng.
- Tỷ lệ cổ phần của Chương Dương ACIC hiện đang nắm giữ: 65%

6.

Hoạt động kinh doanh

6.1.

Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận các sản phẩm, dịch vụ qua các năm

Công ty hiện có nhóm hoạt động kinh doanh dịch vụ chính gồm: Xây lắp, kinh doanh nhà, và
nhóm hoạt động kinh doanh dịch vụ khác gồm: bán vật tư, cho thuê cốt pha, thiết bị, dịch vụ nội
bộ.
Cơ cấu doanh thu các nhóm hoạt động kinh doanh dịch vụ như sau:
Doanh thu 2006
Nhóm dịch vụ

Giá trị

Doanh thu 2007

Tỷ trọng

(triệu đồng)


Nhóm hoạt động kinh

Giá trị

Tỷ trọng

(triệu đồng)

253.021

91%

281.628

90%

26.488

9%

32.658

10%

279.509

100%

314.286

100%

doanh dịch vụ chính.


Nhóm hoạt động kinh
doanh dịch vụ khác.

Tổng cộng

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006 và 2007 của công ty kiểm toán DTL

6.2.

Nguyên vật liệu

Hiện nay toàn bộ nguyên vật liệu đầu vào cho các công trình mà Công ty đang thi công được
cung cấp bởi Công ty TNHH Thương Mại Chương Dương - là công ty con của ACIC ( trong đó
ACIC chiếm 86,6%). Công ty TNHH TM Chương Dương hiện là đại lý bán hàng của các nhà
sản xuất nguyên vật liệu lớn như Xi măng Hà Tiên 1; Xi măng Holcim; Thép Pomina; Thép
Miền Nam… Điều này đảm bảo cho việc cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho các công trình
của Công ty một cách ổn định với giá thành hợp lý nhất.

6.3.

Chi phí sản xuất

Công tác tài chính – kế toán tại Công ty được kiểm soát và quản lý chặt chẽ. Hàng tháng, việc
kiểm tra, kiểm soát tăng giảm các chi phí được thực hiện trực tiếp bởi Kế toán trưởng dựa trên
ngân sách chi phí đã được xây dựng, thiết lập hoàn chỉnh và thích hợp nhất để kịp thời phát hiện,
tìm ra nguyên nhân và điều chỉnh ngay khi có chi phí tăng không hợp lệ. Bên cạnh đó công tác
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quản trị tài chính luôn phân tích và đánh giá sự ảnh hưởng của các loại chi phí đến kết quả hoạt
động kinh doanh cũng góp phần rất lớn trong việc kiểm soát các chi phí.

Hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc luôn được tăng cường, chủ động
việc điều phối, luân chuyển vốn trong kinh doanh nhằm mục đích tiết kiệm và tránh lãng phí
vốn, hạn chế rủi ro và có thể đáp ứng kịp thời các nhu cầu về vốn. Công tác quản lý chi phí tốt,
chặt chẽ đã góp phần sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao tính cạnh tranh so với các doanh
nghiệp cùng ngành.

Cơ cấu các khoản mục chi phí chính của Công ty
Năm 2006
Yếu tố chi phí

% tính

Giá trị
(triệu đồng)

Giá vốn hàng bán

Năm 2007

trên doanh
thu thuần

Giá trị
(triệu đồng)

% tính trên
doanh thu
thuần

262.549

93.9%

265.505

84.5%

Chi phí tài chính

2

0,0%

1.046

0.3%

Chi phí bán hàng

3.937

1,4%

9.387

3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

5.377

1.9%

11.812

3.8%

Chi phí khác

1.663

0,6%

3.229

1%

Tổng chi phí

273.528

97.9%

290.979

92.6%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006 và 2007 của công ty kiểm toán DTL

Năm 2007, ACIC đã đạt được hiệu quả cao trong việc áp dụng hệ thống Quản Lý Chất Lượng
theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm mục
đích kiểm soát chi phí sản xuất một cách chặt chẽ theo đúng các qui trình quản lý ISO như qui
trình mua sắm nguyên vật liệu, thiết bị thi công; qui trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự; qui
trình kiểm soát quá trình thi công v.v… Chính vì vậy, so với năm 2006, giá vốn hàng bán trong
tỷ trọng doanh thu thuần giảm từ 93.9% xuống 84.5%. Các khoản chi phí khác như Chi phí bán
hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính… có sự gia tăng so với năm 2006.
Nguyên nhân chủ yếu là do tiền lương nhân viên tăng và khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi.
Tuy nhiên, tổng chi phí so với doanh thu thuần đã giảm đáng kể từ 97.9% xuống 92.6% trong
năm 2007.

Nhằm đạt lợi thế cạnh tranh hơn nữa, công ty chú trọng giảm chi phí với các biện pháp sau:

EMPOWER SERCURITIES
Website: www.eps.com.vn

19

ACIC



BẢN CÁO BẠCH

Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện trình độ quản lý bằng việc áp dụng hệ thống Quản Lý
Chất Lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000.



Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, vật liệu xây dựng mới tiến bộ hơn qua các dự án
có các nhà thiết kế, tư vấn, nhà thầu chính nước ngoài.



Cải tiến, hoàn thiện cơ chế trả lương, thưởng, đề bạt cho CBCNV dựa trên hiệu quả mang
lại của mỗi cá nhân hoặc tập thể, đơn vị.



Lập kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu giúp chủ động về thời gian và kiểm soát được giá
cả.

6.4.


Trình độ công nghệ
Lĩnh vực xây dựng: Thường xuyên cập nhật công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng
và sản xuất kết cấu thép. Đảm bảo đúng bộ tiêu chuẩn tiêu chuẩn việt nam và tiêu chuẩn
quốc tế trong lĩnh vực xây lắp.



Lĩnh vực xản xuất kết cấu thép: Áp dụng công nghệ hàn tiên tiến – tự động của USA.
Đầu tư máy móc thiết bị gia công hiện đại đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm
của chủ đầu tư.



Lĩnh vực quản lý: Các cán bộ quản lý điều hành Công ty được cử đi đào tạo quản lý
doanh nghiệp tại các tổ chức đào tạo cán bộ quản lý có uy tín như PACE, UBI. Tổ chức
quản trị trong Công ty và quản lý điều hành sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc và
chuẩn mực quy định.

6.5.

Tình hình nghiên cứu và phát triển
Hoạt động nghiên cứu và phát triển Công ty là hoạt động thường xuyên của Lãnh đạo
Công ty thể hiện:



Xây dựng mô hình quản trị sản xuất kinh doanh phù hợp với loại hình doanh nghiệp.



Xây dựng quy trình áp dụng công nghệ mới trong sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là lĩnh
vực sản xuất kết cấu thép.



Định vị Công ty và chiến lược phát triển qua từng thời kỳ phù hợp với sự phát triển của
nền kinh tế thị trường.

6.6.

Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực xây lắp được coi trọng hàng đầu thể hiện qua
nội dung sau:



Tuân thủ chặt chẽ quy trình quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000.
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Trong lĩnh vực đầu tư bất động sản: Quản lý hoạt động đầu tư theo quy định của luật đầu
tư và các văn bản pháp quy có liên quan do Nhà Nước ban hành.



Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, giám sát để quản lý chất lượng sản phẩm.



Thực hiện chính sách bảo hành công trình theo quy định của luật pháp, tư vấn cho chủ
đầu tư về sử dụng và bảo quản công trình xây lắp.

6.7.


Hoạt động Marketing
Chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động
Marketing của Công ty nhằm đảm bảo khách hàng luôn thỏa mãn cao nhất về chất lượng
công trình.



Giá cả: Thực hiện quản trị chi phí một cách có hiệu quả để có được giá cả sản phẩm
mang tính cạnh tranh, thị trường chấp nhận.



Xây dựng và quảng bá thương hiệu: Thương hiệu “ Chương Dương ACIC” là một thương
hiệu mạnh trong hoạt động xây lắp và địa ốc, được xây dựng và phát triển qua nhiều năm
cùng với thương hiệu “ Tổng Công Ty Xây Dựng số 1 – Bộ Xây Dựng ”.



Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền:

Logo của công ty được Tổng Công ty Xây Dựng số 1 nhượng quyền sử dụng với số tiền là 400
triệu đồng. Số tiền này được tính vào giá trị phần vốn nhà nước của Tổng Công Ty Xây Dựng số
1 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương ở thời điểm cổ phần hóa.

6.8.

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

6.8.1. Các công trình lớn đã thi công (có giá trị > 10 tỷ)
TT
1

Tên dự án
Hệ thống trại chăn nuôi
Chiashin
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55

2000-2001 Tổng Công ty Điện Lực
Việt Nam

3

Nhà máy sản xuất dụng cụ thể

15

thao Sambu Vina sport
4

Nhà máy sản xuất thuốc diệt

2001 Cty TNHH Sambu Vina
Soprt

12

2001 Cty TNHH A.V.A.L

20

2001 -2002 Sở TDTT Thành Phố

công trùng A.v.a.l
5

Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ

HCM
6

Nhà máy sứ Thiên Thanh

22

7

Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ

36

2-2
8

Nhà máy cấp nước sông Sài

Nhà máy bao bì nhựa Vinh

51

Nhà máy cà phê Trung

13

Nhà máy nghiền clinke Hiệp

25

Dự án cải tạo môi trường nước

27

Nhà máy bia Sài Gòn –

38

Nhà máy bột giấy Phương

42

Nhà liên kế phố-Khu nhà ở

2006-2007 Công ty CP Bia Sài Gòn
Daklak

20

Nam
16

2005-2006 Sở Giao Thông Công
Chánh HCM

Daklak
15

2005 Công ty XM ChinFon
Hải Phòng

– gói E
14

2004 Công ty TNHH cà phê
Trung Nguyên

Phước
13

2004 Công ty TNHH SX Vinh
Hoa

Nguyên
12

2003-2004 Tổng Công ty Cấp Nước
Sài Gòn

Hoa
11

2002-2003 Tổng Công ty Điện Lực
Việt Nam

gòn giai đoạn 1
9

2002 Công ty Sứ Thiên Thanh

2006-2007 Cty TNHH 1 Thành Viên
ĐTPT CN&VT

15

CB các Ban Đảng TW tại phía

2006 -2007 Cục Q/Trị T78- Ban tài
Chính QT TW

Nam
17

Nhà máy dầu Phú Mỹ

29

2006-2007 Công ty CP Dầu Thực
Vật Tường An

18

Xây dựng khu sản xuất Trại
tôm giống Grobest & I - Mei

20

2007 Cty TNHH Tôm giống
Grobest&I-Mei

Nguồn: Số liệu của công ty cung cấp
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6.8.2. Các công trình lớn đang thi công (có giá trị > 10 tỷ)
TT
1

Tên dự án
Nhà máy Thủy điện Đồng

Giá trị
(tỷ đồng)
400

Thời gian
thi công

2006 – 2010 Tập đoàn điện Lực Việt

Nai 4
2

Nhà máy Bia Sài Gòn – Bạc

Nam (EVN)
26

2007-2008 Công ty CP Bia Sài Gòn

Liêu
3

Dự án đường sắt nội đô (gói

Chủ đầu tư

– Bạc Liêu
24

2008 Ban Quản lý dự án

thầu The Port – Suối Tiên)

Đường Sắt – Sở GTCC –
TP.HCM

4

Dự án kho xăng dầu cảng cái

49

2008 Công ty CP Dầu Khí

mép (Bà Rịa Vũng tàu)
Tổng

Vũng Tàu
499

Nguồn: Số liệu của công ty cung cấp
6.8.3. Các dự án đầu tư bất động sản đã, đang và sẽ thực hiện


Dự án văn phòng Central Garden – 225 Bến Chương Dương
Được xây dựng trên diện tích 360,8 m² với quy
mô 9 tầng dọc theo Đại lộ Đông Tây thuộc
Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM dùng làm
văn phòng công ty và cho thuê. Dự án đã hoàn
thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm
2007 và hiện nay đã cho thuê hết với tổng diện
tích văn phòng là 2500 m². Mức giá cho thuê
trung bình 25USD/m2 tháng (chưa bao gồm phí
dịch vụ và VAT). Dự án đi vào hoạt động đã
giải quyết nhu cầu văn phòng cho Công ty đồng
thời là nguồn thu nhập ổn định hàng năm của
Công ty.
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Dự án Chung cư cao cấp – 225 Bến Chương Dương
Dự án được thực hiện để đón đầu Đại lộ Đông Tây, tọa lạc tại số 225 Bến Chương
Dương, Quận 1, TP. HCM với 3 lô chung cư cao 22 tầng được xây dựng trên diện tích
đất 4.480,4 m². Dự án đã hoàn thành, thực hiện giao nhà cho các chủ hộ vào cuối năm
2007. Tổng diện tích sàn kinh doanh là 42.120 m² trong đó Công ty thực hiện bán 19 tầng
với diện tích 36.506 m² với giá bán bình quân là 13.500.000 đồng/m² cho các khách hàng
có nhu cầu về nhà ở. Đồng thời sử dụng 3 tầng (tầng 1, 2 và 3) với diện tích 7.350 m² để
kinh doanh cho thuê làm siêu thị, nhà hàng… Hiện nay Công ty đã ký 01 Hợp đồng cho
thuê văn phòng với Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ, diện tích 573 m² với giá cho
thuê 30 USD/m²/tháng và thời hạn thuê 02 năm.
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Dự án Trung tâm Thương mại - Chung cư cao tầng Tân Hương – Tân Phú
Dự án là sự kết hợp giữa chung cư cao tầng và trung tâm thương mại tọa lạc tại Phường
Tân Quý, Quận Tân Phú. Với diện tích của khu đất là 6.345 m² và vốn đầu tư của dự án
khoảng trên 322 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong 3 năm từ tháng 9/2007 đến
tháng 10/2010. Dự án hoàn thành sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở đang thiếu hụt
của Quận Tân Phú và góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại trên địa bàn Quận.



Dự án chung cư cao tầng Trường Thọ - Thủ Đức
Đây là dự án chung cư cao 20 tầng, được xây dựng trên diện tích 14.853 m² tọa lạc tại
Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của dự án là
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xây dựng thành một chung cư có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh để cho thuê và bán
cho các khách hàng có nhu cầu. Với tổng vốn đầu tư dự án trên 877 tỷ đồng, dự kiến khởi
công xây dựng vào quý III/2008 với thời gian xây dựng khoảng 3 năm từ 2008 đến năm
2011.

6.9.


Các dự án đầu tư tài chính đang được triển khai
Dự án BOT cầu Đồng Nai
Đây là dự án trọng tâm của khu vực Nam bộ nhằm giải quyết vấn đề ác tắc giao thông
giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng phát triển.
Dự án này được Bộ Giao thông – Vận tải chấp thuận cho Tổng Công Ty Xây Dựng số 1
là nhà đầu tư đàm phán hợp đồng Dự án Cầu Đồng Nai mới theo hình thức BOT. ACIC
tham gia góp 22,5 tỷ đồng (tương đương 5% vốn điều lệ công ty cổ phần BOT cầu Đồng
Nai). Tính đến thời điểm 31/12/2007, ACIC đã thực hiện góp vốn 4 tỷ đồng.



Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Tháp Nam Việt
Công ty Cổ phần Tháp Nam Việt là một doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng như tôn, xà
gồ... phục vụ cho các công trình xây dựng. Tham gia góp vốn vào công ty Tháp Nam Việt
sẽ góp phần đảm bảo tính ổn định trong việc cung cấp nguyên vật liệu phục vụ cho các
công trình của ACIC. Giá trị vốn góp là 1,5 tỷ đồng với tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 30%.
Tính đến thời điểm 31/12/2007, ACIC đã thực hiện góp được 1,3 tỷ đồng.

7.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất

7.1.

Tóm tắt một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất
ĐVT: đồng

Chỉ tiêu

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Tổng giá trị tài sản

195.779.040.220

211.731.377.423

319.654.749.002

Doanh thu thuần

194.179.638.818

279.509.052.881

314.286.287.792

(1.430.479.197)

8.794.377.607

32.187.373.281

1.601.074.915

506.267.677

63.389.534

Lợi nhuận trước thuế

170.595.718

9.300.645.284

32.250.762.815

Lợi nhuận sau thuế

122.828.917

7.998.554.945

27.647.859.690

12%

39,7%

15%

n/a

5.217

9.780

Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh
Lợi nhuận khác

Tỷ lệ trả cổ tức bình quân (*)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006 và 2007 của Công ty Kiểm toán DTL.
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Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm báo cáo

7.2.1. Những nhân tố thuận lợi


Chất lượng công trình được công ty đặt lên hàng đầu, tạo được niềm tin nơi khách hàng.
Đây cũng là một trong những yếu tố thuận lợi giúp cho công ty thu hút thêm lượng khách
hàng tiềm năng.



Với sự góp sức đầy quyết tâm của Ban lãnh đạo và nỗ lực không ngừng cùng với trình độ
chuyên môn cao của toàn thể cán bộ nhân viên công ty và sự gắn kết của các công ty
thành viên, đã mang lại những hiệu quả đáng kể trong sự nghiệp phát triển chung của
công ty và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực hoạt động.



Công ty luôn chú trọng công tác quảng bá, tiếp thị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh,
xây dựng và phát triển thương hiệu, tạo nguồn vốn đầu tư thông qua việc liên kết liên
doanh với các đối tác trong và ngoài nước để tạo bước đệm vững chắc đưa doanh nghiệp
đi lên trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

7.2.2. Những nhân tố khó khăn


Nguồn vốn của công ty còn hạn chế không đáp ứng yêu cầu đầu tư theo chiến lược phát
triển của công ty. Từ đó phải dựa vào các nguồn vốn vay và vốn liên doanh, đòi hỏi nhiều
công sức để tạo ra được nguồn vốn và phải chịu áp lực với chi phí sử dụng vốn vay từ các
tổ chức tài chính tín dụng.



Chi phí nguyên vật liệu đầu vào các dự án của công ty tăng lên dẫn đến tăng chi phí giá
vốn hàng bán ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.



Công ty phải liên tục đối mặt áp lực nguồn vốn đầu tư cho các dự án không ngừng tăng
cao, thị trường địa ốc giao dịch trầm lắng ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ các sản phẩm
đầu ra của công ty. Chi phí đầu vào vẫn tăng nhất là vấn đề đền bù giải tỏa mặt bằng bị
vướng mắc nhiều nơi, giá đền bù tăng cao nhiều nơi không thể thỏa thuận được dẫn đến
không thể triển khai được dự án.



Tình hình thị trường bất động sản đang diễn ra theo hướng không ổn định kể từ khi Nhà
Nước ban hành hàng loạt văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến việc đầu tư và phát
triển thị trường địa ốc chưa nhất quán, đã ảnh hưởng chung đến không ít các doanh
nghiệp kinh doanh bất động sản.

7.3.

Các thành tích trong xây dựng đã được xác nhận:



Huân chương Lao động hạng II



Huân chương Lao động hạng III



1 cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động
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Nhiều bằng khen Chính phủ



Nhiều công trình được tặng huy chương vàng chất lượng cao và 1 bằng khen đơn vị đạt
chất lượng cao của ngành xây dựng như:

Tên công trình

Giá trị Khen thưởng

Cơ quan chứng nhận

(1.000 đ)
Dây chuyền tinh

7.623.215 Huy chương vàng chất

luyện nhà máy dầu

lượng cao CT 2000

Tường An
Nhà máy điện Phú

Bộ Xây Dựng & Công
Đoàn Ngành Xây Dựng
Việt Nam

54.746.060 Đã được chủ đầu tư

Mỹ 1

đánh giá đạt chất lượng

Mitsubishi Heavy
Industry Ltd

công trình kỹ thuật cao
Trại chăn nuôi heo

75.081.275 Đã được chủ đầu tư

Chiashin

đánh giá đạt chất lượng

Công ty TNHH Nông
Lâm Đài Loan

công trình
Nhà Điều hành KCN

1.024.124 Đã được chủ đầu tư

Tân Tạo

Công ty cổ phần Tân tạo

đánh giá đạt chất lượng
công trình

Dàn giáo thép xây tô

Huy chương vàng chất

Bộ Xây Dựng & Công

lượng cao

Đoàn Ngành Xây Dựng
Việt Nam

Vì kèo thép khẩu độ

Huy chương vàng chất

Bộ Xây Dựng & Công

40,8m

lượng cao

Đoàn Ngành Xây Dựng
Việt Nam

Nhà máy thủy điện

101.510.089 Huy chương vàng chất

Thác Mơ

lượng cao

Bộ Xây Dựng & Công
Đoàn Ngành Xây Dựng
Việt Nam

Nhà máy thủy điện

70.000.000 Huy chương vàng chất

Bộ Xây Dựng & Công

lượng cao

Đoàn Ngành Xây Dựng

Trị An

Việt Nam
Nghĩa trang Liệt sĩ

Huy chương vàng chất

Bộ Xây Dựng & Công

Thành Phố

lượng cao

Đoàn Ngành Xây Dựng
Việt Nam

Nguồn: Số liệu của công ty cung cấp
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Chứng chỉ chất lượng đã được cấp: Chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001-2000 được Trung Tâm chứng nhận Quacert cấp năm 2005 hiện công ty đang vận
hành tốt.

8.

Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành

8.1.

Vị thế của Công ty trong ngành


Về uy tín:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương là doanh nghiệp có truyền
thống lâu đời. Sản phẩm do công ty cung cấp trên thị trường có chất lượng cao,
làm thỏa mãn những nhu cầu ngày càng cao từ khách hàng. Là một công ty đa
ngành, ACIC luôn đáp ứng được đòi hỏi xây dựng các công trình một cách trọn
vẹn, từ nền móng tới hoàn thiện.



Về tài chính:
Công ty Tài Chính Cao Su hiện là cổ đông chiến lược với cam kết tài trợ vốn cho
các dự án bất động sản của ACIC. Mặt khác Công ty đã triển khai thành công dự
án căn hộ cao cấp Central Garden và văn phòng cho thuê tại 225 Bến Chương
Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM, do vậy Công ty đảm bảo có nguồn
tài chính tích lũy từ dự án trên và từ việc cam kết tài trợ vốn của đối tác chiến
lược là cơ sở để Công ty phát triển cho các dự án mà Công ty đang nhắm tới để
thực hiện trong năm 2008 và các năm tiếp theo.



Về nhân lực:
Với bộ máy điều hành năng động, cán bộ kỹ thuật giỏi giàu kinh nghiệm và đội
ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao trong hiện tại và những năm kế tiếp Công
ty có thể hội nhập vững chắc với thị trường đang trên đà phát triển chung của toàn
xã hội, đặc biệt trong ngành gia công chế tạo kết cấu thép, sản xuất bê tông
thương phẩm, xây dựng nhà xưởng và nhà cao tầng.

8.2.

Triển vọng phát triển của ngành
Những năm gần đây, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nền kinh tế
tăng trưởng năng động nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như trên thế giới với
tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định. Trong một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ
như vậy, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, với vị thế là một trong
những trung tâm kinh tế – văn hóa – xã hội lớn nhất, sẽ được nâng cao. Thành phố
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HCM phấn đấu từ nay đến năm 2010 nâng chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân là
14m²/người. Để thực hiện được mục tiêu trên, mỗi năm thành phố phải xây dựng thêm
khoảng 6,4 triệu m² nhà ở. Theo số liệu thống kê, tốc độ tăng dân số bình quân năm của
Thành phố HCM là 2,4%. Với đà tăng dân số này, hàng năm thành phố phải xây dựng
mới khoảng 15.000 – 20.000 căn hộ. Mỗi năm Thành phố cần xây dựng từ 10.000 –
15.000 căn hộ phục vụ chương trình nhà ở cho CBCNV, nhân dân lao động và người có
thu nhập thấp. Ngoài ra, nhu cầu nhà ở còn phát sinh cho việc di dời và tái định cư để
thực hiện các chương trình phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nâng cấp đô thị
trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh nhu cầu về nhà ở, nhu cầu văn phòng cho thuê ở TP.Hồ Chí Minh đang rất cao.
Trong năm 2007, thị trường văn phòng cho thuê tại TP.Hồ Chí Minh nằm trong tình trạng
thiếu hụt nguồn cung. Tỷ lệ cho thuê bình quân của cả 5 cao ốc văn phòng hạng A đều
đạt 100% trong khi thông thường tỷ lệ cho thuê bình quân chỉ ở khoảng 97%. Do thiếu
hụt nguồn cung, các khách thuê mới gặp khó khăn trong việc tìm được vị trí thuê văn
phòng đạt chất lượng. Các công ty đã tham khảo ý kiến các nhà tư vấn bất động sản để
đăng ký thuê đặt văn phòng trước ít nhất từ 1-1,5 năm (nếu được) ở các vị trí hàng đầu để
phòng trường hợp có chỗ trống cho khách thuê hiện thời chuyển đổi sang các tòa nhà
hạng B với kế hoạch mở rộng kinh doanh của họ. Nhiều dự án xây dựng văn phòng cho
thuê đã được khởi công và sẽ hoàn tất cho đến năm 2008 cho thấy thị trường này ngày
càng sôi động.

Từ những thông tin trên cho thấy, trong các năm tới nhu cầu ở lĩnh vực bất động sản của
Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trong cả nước nói chung là rất lớn. Vì vậy, hướng
đầu tư của Công ty trong những năm tiếp theo là tiến hành đầu tư xây dựng cao ốc văn
phòng cho thuê, các khu nhà ở dạng chung cư cao tầng v.v... Đồng thời để mở rộng hoạt
động kinh doanh, Công ty cũng tham gia vào các lĩnh vực đầu tư mới như cầu đường,
thủy điện và khu công nghiệp tập trung…

9.

Chính sách đối với người lao động

9.1.

Số lượng người lao động trong công ty và cơ cấu lao động
Yếu tố

Năm 2006

Năm 2007

Số lượng nhân viên (người)

749

782

Mức lương bình quân (triệu đồng/người/tháng)

2,2

1,88
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Phân theo trình độ chuyên môn (người)

749

782

87

117

- Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

373

486

- Lao động phổ thông

289

179

- Đại học và trên đại học

9.2.

Chính sách đối với người lao động
Công ty luôn thực hiện các nghĩa vụ như đã cam kết với người lao động đã được quy
định trong thỏa ước lao động và hợp đồng lao động. Người lao động trong Công ty đều
có hợp đồng lao động, được bảo đảm về việc làm, được trả lương theo năng lực, được
đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

10.

Chính sách cổ tức
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chính sách phân phối cổ tức sẽ do
HĐQT đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:


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



Cổ đông được chia cổ tức tương đương với phần vốn góp.



Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đề xuất
phương án chia cổ tức phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.



Tùy theo tình hình thực tế, HĐQT có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo
quý hoặc 6 tháng nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến.

Nội dung
Cổ tức (đồng)
Số cổ phần hưởng cổ tức bình quân (CP)
Tỷ lệ chia cổ tức

Năm 2006

Năm 2007

5.700.000.000

5.400.000.000

1.800.000

3.600.000

39,7%

15%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006 và 2007 của Công ty Kiểm toán DTL.

11.

Tình hình tài chính

11.1.

Các chỉ tiêu cơ bản năm 2007


Trích khấu hao tài sản cố định:
Công ty thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định theo Quyết định
206/2003/QĐ -BTC ban hành ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính:
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Tài sản

Năm

Nhà cửa, vật kiến trúc

06 – 25

Máy móc, thiết bị

03 - 15

Phương tiện vận tải

06 - 10

Thiết bị văn phòng

05 – 10

Quyền sử dụng đất

20

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007 của công ty kiểm toán DTL


Mức lương bình quân:
Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2005 là:
1,91 triệu đồng/người/tháng, năm 2006 là 2,2 triệu đồng/người/tháng và năm
2007 là 1,88 triệu đồng/người/tháng. Dự tính năm 2008, mức lương bình quân sẽ
là 2,2 triệu đồng/người/tháng.



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. Đây cũng là một lợi thế của công ty trong việc tiếp cận các nguồn
vốn vay từ các ngân hàng cho các dự án của mình một cách dễ dàng với chi phí
lãi vay ưu đãi nhất.



Các khoản phải nộp theo luật định:
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu

Năm 2006

Năm 2007

Thuế GTGT hàng bán nội địa

8.939

7.769

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.104

4.881

100

382

10.143

13.032

Các loại thuế khác
Tổng cộng

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006 và năm 2007 của công ty kiểm toán DTL


Trích lập các quỹ theo luật định
Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp
là Công ty cổ phần và theo Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:
-

Quỹ đầu tư và phát triển: được trích lập 15% từ lợi nhuận sau thuế.

-

Quỹ dự phòng tài chính: trích lập 5% từ lợi nhuận sau thuế của Công ty và sẽ
trích nộp cho đến khi quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn điều lệ của Công ty;

-

Quỹ khen thưởng – phúc lợi: được trích lập 10% từ lợi nhuận sau thuế.

-

Tình hình trích lập các quỹ tại Công ty trong năm 2007 như sau:

ĐVT: đồng
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Chỉ tiêu

Tỷ lệ/LN sau

Năm 2007

thuế (%)

Quỹ đầu tư phát triển

1.076.702.127

3,9

Quỹ dự phòng tài chính

1.359.816.785

4,9

Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.359.816.785

4,9

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007 của công ty kiểm toán DTL


Tổng dư nợ vay
ĐVT: đồng
Chỉ tiêu

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Vay ngắn hạn

29.373.216.886 76.726.711.633 20.953.437.388

Vay dài hạn

86.980.162.417

236.800.000 14.239.851.655

Vay dài hạn đến hạn trả

-

-

-

Dư nợ bảo lãnh

-

-

-

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 và 2007 của công ty kiểm toán DTL


Tình hình công nợ hiện nay:
Các khoản phải thu
Chỉ tiêu
Phải thu khách hàng
Trả trước cho người bán
Phải thu khác

ĐVT: đồng
Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

33.969.331.813 29.599.150.459 65.189.993.538
7.003.785.537 15.538.842.817 52.208.193.444
920.749.701

1.388.346.920

881.725.474

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 và 2007 của công ty kiểm toán DTL

Các khoản phải trả
Chỉ tiêu

ĐVT: đồng
Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Phải trả cho người bán

17.366.243.812 25.163.424.890 40.734.972.630

Người mua trả tiền trước

22.197.941.432 46.706.050.116 61.700.381.968

Phải trả công nhân viên
Thuế và các khoản phải

1.944.950.143

1.479.393.323

3.084.198.560

13.161.243.643 10.142.922.349 13.031.948.604

nộp Nhà nước
Các khoản phải trả khác

7.987.143.124

7.723.757.281 12.679.179.011

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 và 2007 của công ty kiểm toán DTL
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Các chỉ số tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu

Đơn

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

vị

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
 Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

1,45

0,92

1.21

 Hệ số thanh toán nhanh

Lần

0,65

0,68

0.97

%

92%

88%

68%

Lần

11,14

7,11

2,12

 Vòng quay khoản phải thu

Vòng

4,69

6,11

2,74

 Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

2,48

5,95

5,55

Lần

0,99

1,32

0,98

%

0,1%

3%

8,8%

%

1%

53,3%

97,8%

%

0,1%

3,8%

8,6%

%

0,1%

3%

10%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
 Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản
 Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu

3. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động

 Doanh thu thuần/ Tổng tài sản

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
 Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
thuần
 Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư
chủ sở hữu (bình quân)
 Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài
sản
 Hệ số lợi nhuận từ Hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 và 2007 của công ty kiểm toán DTL

12.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

12.1.

Danh sách Hội đồng quản trị

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

CMND

Trần Mai Cường

Chủ tịch

2/6/1967

023806264

Nguyễn Văn Đạt

Phó Chủ tịch

28/6/1956

024189751

Văn Minh Hoàng

Thành viên HĐQT

3/5/1964

023964942

Đặng Trung Chính

Thành viên HĐQT

22/7/1964

024121591

Nguyễn Xuân Giao

Thành viên HĐQT

25/8/1953

020955628
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12.1.1. Chủ tịch HĐQT - Trần Mai Cường
Họ và tên

: Trần Mai Cường

Giới tính

: Nam

Năm sinh

: 2/6/1967

Số CMND

: 023806264 Cấp ngày 22/6/2000 tại TP.HCM

Số cổ phiếu nắm giữ

: - Đại diện phần vốn nhà nước: 1.101.240 cổ phần,
chiếm tỷ lệ 30,6% vốn điều lệ
- Sở hữu cá nhân: 219.997 cổ phần, chiếm 6,1% vốn
điều lệ

Địa chỉ liên lạc

: 3G14 Trần Não, P.Bình An, Q.2, TP.HCM

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Trình độ ngoại ngữ

: B – Anh ngữ

Những người có liên quan

: Không

Quá trình công tác

:

-

Từ tháng 4/1985 đến

: Ngân hàng nông nghiệp Hà Tiên

tháng 6/1997
-

Từ tháng 6/1997 đến

: Công ty Lắp máy và XD 18 (LILAMA)

tháng 12/1998
-

Từ tháng 1/1999 đến

: Tổng Công ty Xây Dựng số 1

tháng 6/1999
-

Từ tháng 7/1999 đến nay

: Công ty Xây Lắp (Nay là Công ty Cổ Phần Đầu Tư và
Xây Lắp Chương Dương)

Chức vụ công tác hiện nay

: Chủ tịch HĐQT

Các khoản nợ với Công ty

: Không

Thù lao và các khoản lợi ích

: Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng: 3% lợi
nhuận trước thuế, trả theo hàng năm (có thể tạm ứng hàng
tháng)

Lợi ích liên quan đối với tổ chức

: Không

niêm yết

12.1.2. Phó Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Văn Đạt
Họ và tên

: Nguyễn Văn Đạt

Giới tính

: Nam

Năm sinh

: 28/6/1956
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Số CMND

: 024189751 Cấp ngày 11/11/2003 tại TP.HCM

Số cổ phiếu nắm giữ

: 181.647 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,0% vốn điều lệ

Địa chỉ liên lạc

: 289/C3 Đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh , TP.HCM

Trình độ chuyên môn

: Kỹ Sư Xây Dựng

Trình độ ngoại ngữ

: A – Anh ngữ

Những người có liên quan

: Không

Quá trình công tác

:

-

Từ tháng 10/1976 đến

: Công tác tại trường Trung học Hà Tây

tháng 2/1977
-

Từ tháng 3/1977 đến
tháng 1/1981

-

Từ tháng 2/1981 đến

: Công tác tại trường Trung Học Xây Dựng số 6 – Phú
Khánh
: Học tại Trường Đại học kiến trúc TP.HCM

tháng 3/1984
-

Từ tháng 4/1984 đến

: Công tác tại Tổng Công Ty XD số 1

tháng 11/1999
-

Từ tháng 12/1999 đến
nay

: Công tác tại Công ty Xây lắp, nay là (Công ty Cổ Phần
Đầu Tư và Xây lắp Chương Dương)

Chức vụ công tác hiện nay

: Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc

Các khoản nợ với Công ty

: Không

Thù lao và các khoản lợi ích

: Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng: 3% lợi
nhuận trước thuế, trả theo hàng năm (có thể tạm ứng hàng
tháng).

Lợi ích liên quan đối với tổ chức

: Không

niêm yết

12.1.3. Thành viên HĐQT - Văn Minh Hoàng
Họ và tên

: Văn Minh Hoàng

Năm sinh:

: 3/5/1964

Số CMND:

: 023964942 Cấp ngày 17/9/2001 tại TP.HCM

Số cổ phiếu nắm giữ:

: 180.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,0% vốn điều lệ

Địa chỉ liên lạc:

: 233 Bàu Cát , P.12 ,Q.Tân Bình, TP.HCM

Trình độ chuyên môn:

: Cử nhân kinh tế

Trình độ ngoại ngữ:

: A – Anh ngữ

Những người có liên quan:

: Không
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Quá trình công tác
-

Từ năm 1988 đến năm

BẢN CÁO BẠCH

:
: Công tác tại Xí nghiệp Nguyên liệu thuốc lá Miền Đông

1991
-

Từ năm 1991 đến năm

: Công tác tại Công ty Nguyên liệu thuốc lá Miền Nam –

1996
-

Từ năm 1996 đến nay

TCT thuốc lá Việt Nam
: Công tác tại Công ty Xây lắp, nay là (Công ty Cổ Phần
Đầu Tư và Xây lắp Chương Dương)

Chức vụ công tác hiện nay:

: Thành viên HĐQT – kiêm Kế toán trưởng

Các khoản nợ với Công ty

: Không

Thù lao và các khoản lợi ích

: Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng: 3% lợi
nhuận trước thuế, trả theo hàng năm (có thể tạm ứng hàng
tháng).

Lợi ích liên quan đối với tổ chức

: Không

niêm yết

12.1.4. Thành viên HĐQT - Đặng Trung Chính
Họ và tên

: Đặng Trung Chính

Năm sinh

: 22/7/1964

Số CMND

: 024121591 Cấp ngày 22/4/2003 tại TP.HCM

Số cổ phiếu nắm giữ

: 43.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,2% vốn điều lệ

Địa chỉ liên lạc

: 54/4 Yên Đổ, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Trình độ chuyên môn

: Kỹ Sư Cơ Khí

Trình độ ngoại ngữ

: A – Anh ngữ

Những người có liên quan

: Tạ Thanh Hiên – (Vợ) số cổ phần lắm giữ 15.737 cổ
phần, chiếm tỷ lệ 0,44% vốn điều lệ

Quá trình công tác
-

Từ tháng 3/1985 đến
tháng 9/1985

-

Từ tháng 10/1985 đến
nay

:
: Công tác tại xí nghiệp bê tông cốt thép – Tổng Công ty
XD số 1
: Công tác tại Xí nghiệp Lắp máy Tổng Công ty XD số 1 –
sau chuyển là Công ty Xây lắp và hiện tại là Công ty Cổ
Phần Đầu Tư và Xây Lắp Chương Dương

Chức vụ công tác hiện nay

: Thành viên Hội Đồng Quản Trị –Trưởng Phòng Tổ Chức
Hành Chính Công ty

Các khoản nợ với Công ty
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: Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng: 3% lợi
nhuận trước thuế, trả theo hàng năm (có thể tạm ứng hàng
tháng).

Lợi ích liên quan đối với tổ chức

: Không

niêm yết

12.1.5. Thành viên HĐQT - Nguyễn Xuân Giao
Họ và tên

: Nguyễn Xuân Giao

Năm sinh

: 25/8/1953

Số CMND

: 020955628 Cấp ngày 27/10/1994 tại TP.HCM

Số cổ phiếu nắm giữ

: 24.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,7% vốn điều lệ

Địa chỉ liên lạc

: 277/14 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM

Trình độ chuyên môn

: Cử Nhân Kinh tế

Trình độ ngoại ngữ

: Không

Những người có liên quan

: Không

Quá trình công tác

:

-

Từ tháng 10/1970 đến

: Đi Bộ đội

tháng 6/1976
-

Từ tháng 7/1976 đến
tháng 4/1979

-

Từ tháng 7/1979 đến nay

: Công tác tại Trường Phổ Thông cơ sở Nguyễn Trung
Trực
: Công tác tại Xí nghiệp Lắp máy Tổng Công ty XD số 1 –
sau chuyển là Công ty Xây lắp và hiện tại là Công ty Cổ
Phần Đầu Tư & Xây Lắp Chương Dương

Chức vụ công tác hiện nay

: Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Các khoản nợ với Công ty

: Không

Thù lao và các khoản lợi ích

: Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng: 3% lợi
nhuận trước thuế, trả theo hàng năm (có thể tạm ứng hàng
tháng).

Lợi ích liên quan đối với tổ chức
niêm yết
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Danh sách Ban Giám Đốc
Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

CMND

Nguyễn Văn Đạt

Tổng Giám đốc

28/6/1956

024189751

Nguyễn Hoài Nam

Phó Tổng giám đốc

30/12/1962

023824956

Lê Văn Chính

Phó Tổng giám đốc

8/2/1962

023908117

12.1.6. Tổng Giám Đốc: Nguyễn Văn Đạt – Xem phần 12.1.2
12.1.7. Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Hoài Nam
Họ và tên

: Nguyễn Hoài Nam

Năm sinh

: 30/12/1962

Số CMND

: 023824956 Cấp ngày 22/8/2000 tại TP.HCM

Số cổ phiếu nắm giữ

: 58.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,62% vốn điều lệ

Địa chỉ liên lạc

: 266/2B Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư xây dựng

Trình độ ngoại ngữ

: A – Anh ngữ

Những người có liên quan

: Không

Quá trình công tác

:

-

Từ tháng 3/1987 đến nay

: Công tác tại Xí nghiệp Lắp máy Tổng Công ty XD số 1 –
sau chuyển là Công ty Xây lắp và hiện tại là Công ty Cổ
Phần Đầu Tư và Xây Lắp Chương Dương

Chức vụ công tác hiện nay:

: Phó Tổng giám đốc Công ty

Các khoản nợ với Công ty

: Không

Thù lao và các khoản lợi ích

: Theo hợp đồng lao động

Lợi ích liên quan đối với tổ chức

: Không

niêm yết

12.1.8. Phó Tổng giám đốc: Lê Văn Chính
Họ và tên

: Lê Văn Chính

Năm sinh

: 8/2/1962

Số CMND

: 023908117 Cấp ngày 11/5/2001 tại TP.HCM

Số cổ phiếu nắm giữ

: 25.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,7% vốn điều lệ

Địa chỉ liên lạc

: 1041/78 Trần Xuân Soạn , P. Tân Hưng, Q7,TP.HCM

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư xây dựng

Trình độ ngoại ngữ

: A – Anh ngữ
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Những người có liên quan:

: Không

Quá trình công tác

:

-

: Công tác tại Công ty XD thủy điện Sông Đà – Hòa Bình

Từ tháng 9/1985 đến
tháng 4/1986

-

Từ tháng 5/1986 đến nay

: Công tác tại Xí nghiệp Lắp máy Tổng Công ty XD số 1 –
sau chuyển là Công ty Xây lắp và hiện tại là Công ty Cổ
Phần Đầu Tư và Xây Lắp Chương Dương
: Phó Tổng giám đốc C.ty - Kiêm giám đốc Ban điều hành

Chức vụ công tác hiện nay

công trình thủy điện Đồng Nai 4
Các khoản nợ với Công ty

: Không

Thù lao và các khoản lợi ích

: Theo hợp đồng lao động

Lợi ích liên quan đối với tổ chức

: Không

niêm yết

12.2.

Danh sách Ban Kiểm Soát

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

CMND

Phạm Hữu Hòa

Trưởng ban

9/1/1955

022649205

Nguyễn Đức Phước

Thành viên

20/2/1972

024528832

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Thành viên

5/6/1967

022518218

12.2.1. Trưởng Ban Kiểm Soát - Phạm Hữu Hòa
Năm sinh

: 9/1/1955

Số CMND

: 022649205 Cấp ngày 29/5/1990 tại TP.HCM

Số cổ phiếu nắm giữ

: 33.781 cổ phần, chiếm 0,9% vốn điều lệ

Địa chỉ liên lạc

: 285 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế , Kỹ sư điện

Trình độ ngoại ngữ

: Không

Những người có liên quan

: Không

Quá trình công tác

:

-

Từ tháng 8/1976 đến
tháng 4/1979

-

Từ tháng 5/1979 đến nay

: Công tác tại Công ty Xây Dựng số 8 , nay là Tổng Công
ty Xây Dựng số 1
: Công tác tại Xí nghiệp Lắp máy Tổng Công ty XD số 1 –
sau chuyển là Công ty Xây lắp và hiện tại là Công ty Cổ
Phần Đầu Tư và Xây Lắp Chương Dương
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Chức vụ công tác hiện nay

: Trưởng Ban Kiểm Soát

Các khoản nợ với Công ty

: Không

Thù lao và các khoản lợi ích

: Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng: 3% lợi
nhuận trước thuế, trả theo hàng năm (có thể tạm ứng hàng
tháng).

Lợi ích liên quan đối với tổ chức

: Không

niêm yết

12.2.2. Thành viên Ban Kiểm Soát: Nguyễn Đức Phước
Họ và tên

: Nguyễn Đức Phước

Năm sinh

: 20/2/1972

Số CMND

: 024528832 Cấp ngày 23/3/2006 tại TP.HCM

Số cổ phiếu nắm giữ

: 7.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2 % vốn điều lệ

Địa chỉ liên lạc

: 44 đường số 2, tổ 5, KP8, Phường Trường Thọ, Quận
Thủ Đức, TP.HCM

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư xây dựng

Trình độ ngoại ngữ

: A- Anh ngữ

Những người có liên quan

: Không

Quá trình công tác

:

-

Từ tháng 4/1999 đến nay

: Công tác tại Công ty Xây lắp, nay là Công ty Cổ Phần
Đầu Tư và Xây Lắp Chương Dương

Chức vụ công tác hiện nay

: Thành viên Ban Kiểm Soát

Các khoản nợ với Công ty

: Không

Thù lao và các khoản lợi ích

: Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng: 3% lợi
nhuận trước thuế, trả theo hàng năm (có thể tạm ứng hàng
tháng).

Lợi ích liên quan đối với tổ chức

: Không

niêm yết

12.2.3. Thành viên Ban Kiểm Soát: Nguyễn Thị Ngọc Dung
Họ và tên

: Nguyễn Thị Ngọc Dung

Năm sinh

: 5/6/1967

Số CMND

: 022518218 Cấp ngày 22/1/2000 tại TP.HCM

Số cổ phiếu nắm giữ

: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06 % vốn điều lệ
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Địa chỉ liên lạc

: 631 Điện Biên Phủ, Quận 3 , TP.HCM

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Trình độ ngoại ngữ

: A- Anh ngữ

Những người có liên quan

: Không

Quá trình công tác

:

-

Từ năm 1992 đến nay

: Công tác tại Tổng Công ty Xây Dựng Số 1

Chức vụ công tác hiện nay

: Thành viên Ban Kiểm Soát

Các khoản nợ với Công ty

: Không

Thù lao và các khoản lợi ích

: Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng: 3% lợi
nhuận trước thuế, trả theo hàng năm (có thể tạm ứng hàng
tháng).

Lợi ích liên quan đối với tổ chức

: Không

niêm yết

12.3.

Kế toán trưởng: Văn Minh Hoàng – Xem mục 12.1.3

13.

Tài sản

13.1.

Tài sản cố định hữu hình

Tính đến thời điểm 31/12/2007
ĐVT: đồng
Danh mục tài sản

Nguyên giá

Hao mòn luỹ kế

(1)

(2)

Giá trị còn lại
(3) = (1)-(2)

Nhà cửa, vật kiến trúc

14.928.350.764

6.135.746.017

8.792.604.747

Máy móc thiết bị

17.608.313.644

11.892.134.009

5.716.179.635

Phương tiện vận tải

12.966.258.488

6.066.501.151

6.899.757.337

1.254.725.549

744.558.053

510.167.496

46.757.648.445

24.838.939.230

21.918.709.215

Thiết bị, dụng cụ quản lý
Tổng cộng

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007 của công ty kiểm toán DTL

EMPOWER SERCURITIES
Website: www.eps.com.vn

42

ACIC

13.2.

BẢN CÁO BẠCH

Bất động sản đầu tư
ĐVT: đồng

Danh mục

Nguyên giá

Hao mòn luỹ kế

(1)
Nhà văn phòng – 225 Bến Chương
Dương
Tổng cộng

Giá trị còn lại

(2)

(3) = (1)-(2)

21.579.920.537

247.992.143

21.331.928.394

21.579.920.537

247.992.143

21.331.928.394

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007 của công ty kiểm toán DTL

14.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
ĐVT: triệu đồng
Năm 2008

Chỉ tiêu

Doanh thu

Năm 2009

Năm 2010

Giá trị % tăng so

Giá trị % tăng so

2007

2008

Giá trị

% tăng
so 2009

320.000

1,91%

345.000

7,81%

360.000

4,35%

33.000

19,65%

35.000

6,06%

37.000

5,71%

thuần
Lợi nhuận sau
thuế
Tỷ lệ lợi nhuận

10.31%

10.14%

10.28%

33%

35%

37%

16%

16%

16%

sau thuế/Doanh
thu thuần
Tỷ lệ lợi nhuận
sau thuế/Vốn
chủ sở hữu
Cổ tức
Nguồn: Công ty

Kế hoạch lợi nhuận cổ tức của công ty được xây dựng trên những cơ sở sau:
Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở phân tích thị trường bất động sản trong tương lai, phân
tích tình hình thực hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong những năm qua cũng như ước tính
doanh thu và lợi nhuận khi các dự án như: Cao ốc văn phòng Chương Dương ACIC Building - 9
tầng (đã đưa vào khai thác từ quí 2/2007 với diện tích sàn cho thuê là 2.500 m²) và khu dịch vụ
siêu thị thuộc dự án Central Garden tại 225 Bến Chương Dương - Quận 1 – TP.HCM (hoàn
thành đưa vào khai thác quí 4/2007) với diện tích sàn cho thuê là 7.350 m². Đây là nguồn doanh
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thu lớn và có tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định trong tương lai.

Diễn giải cho kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trên:
Năm 2008:
-

Khai thác dự án Cao ốc văn phòng Chương Dương ACIC Building 9 tầng với diện tích
sàn cho thuê là 2.500 m² và khu dịch vụ siêu thị thuộc dự án Central Garden tại 225 Bến
Chương Dương - Quận 1 – TP.HCM diện tích sàn cho thuê là 7.350 m², đây là nguồn
doanh thu có tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định lâu dài. Dự kiến doanh thu cho thuê văn
phòng và khu kinh doanh thương mại là: 15 tỷ đồng.

-

Dự án nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 theo kế hoạch năm 2008 là giai đoạn gấp rút thực
hiện kế hoạch đã cam kết với chủ đầu tư EVN giá trị dự kiến thực hiện là: 146 tỷ đồng.

-

Dự án kho xăng dầu cảng cái mép Bà Rịa Vũng Tàu giá trị 49 tỷ đồng do Công ty CP
Dầu Khí Vũng tàu làm chủ đầu tư.

-

Dự án đường sắt nội đô (gói thầu The Port – Suối Tiên) có giá trị 24 tỷ đồng do Ban
Quản lý dự án đường sắt – Sở GTCC TP.HCM là chủ đầu tư.

-

Doanh thu kinh doanh bán căn hộ còn lại một phần của dự án Central Garden tại 225 Bến
Chương Dương , Quận 1, TP.HCM; Dự án Tân Hương và dự án khu dân cư Long An giá
trị doanh thu thực hiện đầu tư dự kiến là: 86 tỷ đồng.

Năm 2009:
-

Khai thác dự án cao ốc văn phòng Chương Dương ACIC Building 9 tầng với diện tích
sàn cho thuê là 2.500 m² và khu dịch vụ siêu thị thuộc dự án Central Garden tại 225 Bến
Chương Dương - Quận 1 – TP.HCM diện tích sàn cho thuê là 7.350 m², dự kiến doanh
thu cho thuê văn phòng và khu kinh doanh thương mại là: 15 tỷ đồng.

-

Dự án nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 theo kế hoạch năm 2009 giá trị khối lượng dự kiến
thực hiện là: 130 tỷ đồng

-

Kinh doanh vật tư và cho thuê thiết bị xây dựng phục vụ dự án chung cư Tân Hương,
Chung cư Trường Thọ Thủ Đức và cung cấp vật tư cho dự án thủy điện Đồng nai 4 ước
đạt 40 tỷ đồng

-

Doanh thu kinh doanh bán căn hộ của dự án chung cư Đường Tân Hương - phường Tân
Quý - Quận Tân Phú, Dự án chung cư Trường Thọ Thủ Đức, giá trị doanh thu thực hiện
đầu tư dự kiến là: 160 tỷ đồng.
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Năm 2010:
-

Khai thác dự án cao ốc văn phòng Chương Dương ACIC Building 9 tầng với diện tích
sàn cho thuê là 2.500 m² và khu dịch vụ siêu thị thuộc dự án Central Garden tại 225 Bến
Chương Dương - Quận 1 – TP.HCM diện tích sàn cho thuê là 7.350 m², dự kiến doanh
thu cho thuê văn phòng và khu kinh doanh thương mại là: 15 tỷ đồng.

-

Kinh doanh vật tư và cho thuê thiết bị của dự án Tân Hương, dự án Trường Thọ dự kiến
thực hiện doanh thu giá trị 40 tỷ đồng.

-

Các dự án thi công xây lắp, sản xuất kết cấu thép và bê tông đúc sẵn dự kiến thực hiện
giá trị doanh thu 120 tỷ đồng.

-

Doanh thu kinh doanh bán căn hộ còn lại một phần của dự án chung cư Đường Tân
Hương - phường Tân Quý - Quận Tân Phú, Dự án Trường Thọ Thủ Đức, giá trị doanh
thu thực hiện đầu tư dự kiến là: 185 tỷ đồng.

15.

Chiến lược kinh doanh

Ngay từ khi mới chuyển sang công ty cổ phần, Công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh dài
hạn 5 năm (2004 – 2008). Trong đó, các chiến lược nguồn nhân lực, tiếp thị, đầu tư, sản xuất,
dịch vụ đều nhằm mục tiêu là “ Đưa Công ty trở thành một trong những Công ty hàng đầu trong
lĩnh vực xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản, thương mại và dịch vụ của thành phố Hồ Chí
Minh và khu vực phía Nam”. Trong hoạt động của mình, bằng các chính sách thích hợp trong
từng thời kỳ, công ty luôn hướng đến việc xây dựng thương hiệu đặc trưng của mình. Truyền
thống vẻ vang và sự mong muốn của các cổ đông là động lực để Công ty vững tin vào sự thành
công của chiến lược do mình vạch ra.

Lĩnh vực xây lắp:
Là lĩnh vực truyền thống, Công ty coi đây là lĩnh vực trọng tâm phải phát huy những thành
quả đã đạt được trong những năm qua để trở thành một Công ty mạnh trong hoạt động xây
lắp của khu vực phía Nam.
-

Đổi mới phương thức quản lý, tiếp cận công nghệ và kỹ thuật xây dựng hiện đại đảm bảo
thực hiện được những công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng.

-

Phát triển thị trường, từ việc chỉ thực hiện những công trình quanh khu vực thành phố Hồ
Chí Minh và những công trình công nghiệp, tiến tới mở rộng địa bàn hoạt động (khu vực
phía Nam nói riêng và cả nước nói chung) đồng thời thi công cả những công trình dân
dụng có yêu cầu cao như các cao ốc Văn phòng, các tòa cao ốc phục vụ cho nhu cầu ở và
làm việc, tạo quy trình khép kín trong việc kinh doanh địa ốc.

-

Đảm bảo tốc độ phát triển tối thiểu 10 % một năm.
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Lĩnh vực sản xuất công nghiệp:
-

Khai thác triệt để năng lực sản xuất hiện có. Nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên
môn, tay nghề công nhân, từng bước xây dựng đội ngũ lao động giỏi chuyên môn, nghiệp
vụ và nghề nghiệp vững vàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

-

Tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, hiện đại hóa công nghệ, giảm lao động thủ
công, đặc biệt là trong sản xuất kết cấu thép và chế tạo các thiết bị phi tiêu chuẩn và tiêu
chuẩn.

-

Xúc tiến các hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài trong sản xuất và
kinh doanh Bê tông tươi và các sản phẩm Bê tông, trong sản xuất Kết cấu thép và các sản
phẩm kim loại khác.

-

Duy trì mức sản lượng sản xuất công nghiệp chiếm 40 % đến 50 % trong cơ cấu xây lắp.

-

Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt tối thiểu 15 %.

Lĩnh vực đầu tư:
-

Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất: Đầu tư các máy móc thiết bị thiết yếu phục vụ thi
công xây lắp, sản xuất Bê tông, sản xuất Kết cấu thép như thiết bị nâng chuyển, thiết bị
vận tải, trạm trộn Bê tông, các xe chuyển trộn Bê tông, các thiết bị gia công chế tạo Kết
cấu thép…

-

Đầu tư địa ốc, hạ tầng xây dựng: Tìm kiếm và thực hiện các dự án kinh doanh Nhà ở,
Nhà văn phòng, Nhà cho thuê, các dự án về hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư. Kế
hoạch đến 2010 nâng diện tích sở hữu văn phòng, thương mại dịch vụ cho thuê lên
20.000 m² sàn. Đồng thời tham gia đầu tư lĩnh vực cầu, đường, thủy điện tạo thu nhập ổn
định cho Công ty.

Lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ:
-

Thực hiện việc chuyển hướng quản lý và cấp phát vật tư hiện nay sang hình thức kinh
doanh, bao gồm kinh doanh tất cả các loại vật tư phục vụ công tác xây lắp, các loại thiết
bị chuyên ngành xây dựng…

-

Kinh doanh địa ốc: Xúc tiến mạnh mẽ việc kinh doanh mua, bán, cho thuê nhà ở, văn
phòng. Đây là lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của Công ty.

-

Kinh doanh dự án sau đầu tư: Quản lý, khai thác, sử dụng các dự án về nhà ở, nhà văn
phòng cho thuê do Công ty trực tiếp đầu tư hoặc liên kết đầu tư sau khi dự án hoàn thành
đưa vào sử dụng.
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16.

Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

-

Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền (EPS) xin đưa
ra đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương
Dương (ACIC) trong giai đoạn từ năm 2008-2010 dựa trên cơ sở thu thập thông tin,
nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hiện
nay của ACIC. Đồng thời cũng xem xét tới tình hình biến động của thị trường bất động
sản trong giai đoạn tiếp theo. EPS cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty Cổ
phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương dự kiến trong giai đoạn từ năm 2008 - 2010 là
phù hợp và khả thi nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động
đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

-

Trong giai đoạn hiện nay, trước những biến động chung của nền kinh tế như tỷ lệ lạm
phát tăng cao, buộc Chính phủ phải áp dụng các chính sách tiền tệ thắt chặt dẫn đến lãi
suất cho vay của các Ngân hàng thương mại tăng cao, đồng thời các ngân hàng cũng đang
hạn chế cho vay trong lĩnh vực bất động sản. Những tác động này sẽ ảnh hưởng tới tình
hình hoạt động kinh doanh bất động sản trong thời gian tới (nhất là đối với giới đầu cơ).
Tuy nhiên, EPS vẫn tin tưởng rằng, nhu cầu nhà ở thực sự của người dân sẽ vẫn tăng cao
trong những năm tới.

-

EPS lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét của EPS được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một
tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có tính chọn lọc và dựa trên
lý thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán
cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Các nhận xét này chỉ mang tính
tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

17.

Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành:

Không có

18.

Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức phát hành mà có thể
ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán chào bán

Công ty không có các tranh chấp, kiện tụng có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán.
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PHẦN V: CỔ PHẦN CHÀO BÁN

1.

Loại chứng khoán
Cổ phần phổ thông

2.

Mệnh giá
10.000 đồng/cổ phần

3.

Tổng số lượng chào bán
Chào bán 6.400.000 cổ phần, trong đó:


Phát hành 1.800.000 cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ
đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phần có 1 quyền, 2 quyền được thưởng 1 cổ phần
mới). Số lượng cổ phần được chia làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty:
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 đã được kiểm toán:
+

Thặng dư vốn cổ phần

: 37.411.115.000 đồng

+

Số dư Tài khoản - Lợi nhuận chưa phân phối là

: 23.783.919.686 đồng

+

Số dư Tài khoản - Quỹ đầu tư phát triển là

:

Tổng cộng

: 63.001.923.371 đồng

+

1.806.888.685 đồng

Chi cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt 15% theo danh sách do TTLK chứng
khoán chốt ngày 28/2/2008: 5.400.000.000 đồng

+

Nguồn Công ty có để phát hành cổ phiếu thưởng còn lại là: 57.601.923.371
đồng

Tổng số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (theo tỉ lệ 2-1) dự kiến là
1.800.000 cổ phiếu, tương ứng 18.000.000.000 đồng trích từ nguồn lợi nhuận còn
lại chưa phân phối.


Phát hành 1.800.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (tại ngày chốt
danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phần có 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ
phần mới trong đợt chào bán này). Số lượng cổ phần được mua làm tròn xuống
đến hàng đơn vị. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng và chỉ được chuyển
nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba) trong thời hạn 10
ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán gửi danh sách phân bổ
quyền cho cổ đông.



Phát hành 180.000 cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn. Cổ phiếu
này bị hạn chế chuyển nhượng trong hai năm kể từ ngày TTGDCK Hà Nội cấp
phép niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm. Tiêu chí và danh sách người
lao động tham gia do HĐQT quyết định, thông qua ý kiến của Công đoàn.
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Phát hành 620.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Cổ đông chiến lược là các
nhà đầu tư thỏa mãn một trong những tiêu chí sau:
+

Có năng lực tài chính tài trợ vốn cho các dự án và kinh doanh của Công ty;

+

Có uy tín và có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động đầu tư, phát
triển địa ốc, khu đô thị mới và các hoạt động khác theo chiến lược phát triển
của công ty;

+

Là khách hàng cung ứng nguyên vật liệu, có quan hệ kinh doanh thường
xuyên với Công ty.

+

Đối tác có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc phát triển thị trường tiêu thụ
sản phẩm.

+

Không nắm giữ quá 5% vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành tăng vốn;

HĐQT sẽ lựa chọn Cổ đông chiến lược căn cứ vào các tiêu chí đã xác định như
trên. Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng hai
năm kể từ ngày TTGDCK Hà Nội cấp phép niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát
hành thêm.


Phát hành 2.000.000 cổ phiếu thông qua hình thức đấu giá công khai qua
TTGDCK Hà Nội.

4.

Giá chào bán dự kiến


Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 20.000 đồng/cổ phần



Giá chào bán cho người lao động:



Giá chào bán cho đối tác chiến lược theo phương thức thỏa thuận: Không thấp

20.000 đồng/cổ phần

hơn 70% giá đóng cửa bình quân 5 phiên liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông
hưởng cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.


Đấu giá qua TTGDCK: Giá khởi điểm đấu giá không thấp hơn 70% giá đóng cửa
bình quân 5 phiên liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ phiếu
thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Mức giá khởi điểm cụ thể do
HĐQT quyết định và nêu trong Quy chế đấu giá.

5.

Phương pháp tính giá


Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu (20.000 đồng/cổ phiếu) thực hiện trên cơ sở
kiến nghị của Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều
87 Luật Doanh nghiệp năm 2005:
“Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào
bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ
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những trường hợp sau đây: Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ
phần hiện có của họ ở công ty”.
Mức giá này đã được Đại hội cổ đông thường niên 2008 của Công ty thông qua
theo Nghị quyết số 24/NQ-ĐHCĐ-ACIC ngày 15 tháng 3 năm 2008.


Giá phát hành cho cán bộ công nhân viên (20.000 đồng/cổ phiếu) do Hội đồng
Quản trị đề xuất mức giá bằng với giá phát hành cho cổ đông hiện hữu với lý do:
+

Khuyến khích người lao động có trình độ và kinh nghiệm làm việc lâu dài
với Công ty,

+

Động viên khích lệ tinh thần làm việc, cống hiến của nguời lao động

Mức giá này đã được Đại hội cổ đông thường niên 2008 của Công ty thông qua
theo Nghị quyết số 24/NQ-ĐHCĐ-ACIC ngày 15 tháng 3 năm 2008.


Giá phát hành cho các nhà đầu tư chiến lược: Dựa theo giá thị trường tại thời
điểm phát hành và sử dụng tỷ lệ giảm giá do HĐQT quyết định, nhưng không
thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 5 phiên liền kề sau ngày chốt danh sách cổ
đông hưởng cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.



Giá khởi điểm đấu giá qua TTGDCK: Dựa theo giá thị trường tại thời điểm phát
hành và sử dụng tỷ lệ giảm giá do HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn 70%
giá đóng cửa bình quân 5 phiên liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ
phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

6.

Phương thức phân phối


Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phát hành qua các thành viên lưu ký
chứng khoán.



Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, nhà đầu tư chiến lược: Phát hành tại
trụ sở Công ty ACIC – 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1,
TP.HCM

7.

Thời gian phân phối cổ phiếu
Tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực và
căn cứ vào tình hình thị trường chứng khóan niêm yết mà HĐQT Công ty quyết định
chọn thời điểm phát hành phù hợp.
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Đăng ký mua cổ phiếu


Thời hạn
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán gửi
danh sách phân bổ quyền cho cổ đông hiện hữu, các cổ đông hiện hữu, người lao
động và các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua và đóng tiền mua cổ phiếu. Các
cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực
hiện mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký đó. Đối với cổ đông chưa lưu ký
chứng khoán sẽ đăng ký thực hiện mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty ACIC – 225
Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian đấu giá cổ phần theo Quy chế đấu giá của TTGDCK Hà Nội ban hành.


Cổ phiếu chào bán trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức
thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh
sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu cổ phiếu do TTGDCK Hà Nội
cung cấp. Số cổ phiếu không được cổ đông theo phương thức thực hiện quyền
mua đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống
đến hàng đơn vị trong việc chia thưởng bằng cổ phiếu và chia quyền mua cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các
đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho
cổ đông hiện hữu.



Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phần
Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình
cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một
lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
Toàn bộ số cổ phần lẻ còn lại do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phần
mà các cổ đông không thực hiện quyền sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư
khác theo giá do Hội đồng quản trị Công ty quyết định, nhưng không thấp hơn giá
phát hành cho cổ đông hiện hữu.



Phương thức thanh toán
Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Sẽ nộp tiền mua cổ phần theo mức giá
quy định tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
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Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Sẽ nộp tiền mua cổ phần theo mức giá
quy định tại trụ sở Công ty ACIC.


Chuyển giao cổ phiếu:
Dự kiến trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày được nhận giấy phép phát
hành của UBCKNN, Công ty ACIC sẽ thực hiện chuyển giao cổ phiếu cho nhà
đầu tư. Thành viên lưu ký hạch toán số cổ phiếu phát hành thêm vào tài khoản lưu
ký chứng khoán niêm yết. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì cổ phiếu được phân
phối trực tiếp tại Trụ sở Công ty ACIC.



Quyền lợi người mua cổ phiếu: Được hưởng mọi quyền lợi theo Điều lệ của Công
ty ACIC, Quy chế đấu giá của TTGDCK Hà Nội và các quy định pháp luật khác
có liên quan.

9.

Phương thức thực hiện quyền


Điều kiện thực hiện quyền: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt
danh sách.



Thời gian thực hiện quyền: trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm
lưu ký chứng khoán gửi danh sách phân bổ quyền cho cổ đông hiện hữu.



Phương pháp tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được
quyền: Không áp dụng.



Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu quyền mua cổ
phần: được hưởng mọi quyền lợi theo Điều lệ của Công ty ACIC và các quy định
pháp luật khác có liên quan.



Lịch trình chào bán cổ phiếu dự kiến:

STT Công việc

Thời gian

1

UBCKNN cấp Giấy phép phát hành

2

Làm việc với TTGDCK Hà Nội và TT Lưu ký CK để triển khai
công tác chào bán cổ phiếu

D+2

3

Công bố thông tin về việc chào bán trên bản tin TTCK

D+5

4

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông

D + 10
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5

Trung tâm Lưu ký gửi danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu cho
các Thành viên Lưu ký

D + 15

6

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

D + 25

7

Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu

D + 35

8

Các Thành viên Lưu ký nộp tiền và danh sách người đăng
ký mua Cổ phiếu cho TT Lưu ký

D + 40

9

TT Lưu ký gửi thông báo và chuyển tiền cho ACIC

D + 45

10

Thực hiện bán và phân bổ số cổ phiếu của cổ đông thực hiện quyền
không mua hết theo phương thức thỏa thuận cho các đối tượng khác
theo danh sách đã được HĐQT phê duyệt

D + 50

11

Báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN

D + 52

12

Phân phối cổ phiếu

D + 70

13

Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung và lưu ký cổ phiếu phát hành
thêm

D + 90

Ghi chú:
- D: Ngày làm việc
- Nếu quá thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ bị
mất quyền mua cổ phần mới mà không nhận được bất cứ sự đền bù nào của Công ty.

10.

Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài
Căn cứ theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng
Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ
lệ sở hữu tối đa của người nước ngoài là 49% tổng số cổ phần lưu hành của Công ty. Tỷ
lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài có thể thay đổi theo các quy định của pháp luật tại
thời điểm tương ứng.

11.

Các hạn chế có liên quan đến việc chuyển nhượng:
Cổ phiếu chào bán cho người lao động và đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng
hai năm kể từ ngày TTGDCK Hà Nội cấp phép niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành
thêm.

12.

Các loại thuế liên quan: là doanh nghiệp nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần năm

EMPOWER SERCURITIES
Website: www.eps.com.vn

53

ACIC

BẢN CÁO BẠCH

2004 nên Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi có thu
ngập chịu thuế và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo.

Ngoài ưu đãi trên, công ty thực hiện kê khai nộp thuế theo các quy định hiện hành.

13.

Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu
Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, TP HCM
Số hiệu tài khoản: 1900.3.111.00041

PHẦN VI: MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

1.

Mục đích chào bán

Mục đích của đợt phát hành lần này là: Đầu tư vào các dự án bất động sản mà công ty triển khai
trong năm 2008.

2.

Phương án khả thi:

Thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn từ nay đến năm 2010. Công ty sẽ tiếp tục triển khai các
dự án đầu tư chiều rộng cũng như chiều sâu để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu và
lợi nhuận cho Công ty. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho các dự án
dưới đây:
Giới thiệu về các dự án:
2.1.

Dự án chung cư cao tầng Trường Thọ - Thủ Đức


Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Chương Dương



Đơn vị thiết kế: Chủ đầu tư đang quá trình lập hồ sơ mời thầu đơn vị tư vấn thiết
kế.



Quy mô:
-

Diện tích khu đất: 14.852,6 m2

-

Qui mô dự án: Xây dựng chung cư 20 tầng
Trong đó:

1 tầng hầm để xe
Tầng trệt bố trí căn hộ và thương mại dịch vụ
Từ tầng 2 đến tầng 20 là chung cư căn hộ cao cấp

-

Cơ cấu diện tích:
Diện tích: 14.853 m2
HSSD đất: 7
Chiều cao: 20 tầng
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MĐXD: 45%
DTXD: 6.684 m2
DT sàn XD: 103.968 m2


Địa điểm: Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - TP.HCM



Thời gian thực hiện dự án:
+ Giai đoạn chuẩn bị dự án: từ tháng 03/2008 đến tháng 03/2009
+ Giai đoạn thực hiện dự án từ tháng 03/2009 đến cuối năm 2011
+ Giai đoạn quyết toán dự án đầu tư từ đầu năm 2011 đến giữa năm 2011



Hiệu quả đầu tư:

-

Tổng vốn đầu tư:

Mục

Đồng

Chi phí về đất

:

120.000.000.000

Tổng chi phí XD & TB

:

610.001.925.988

KTCB

:

39.650.125.189

Dự phòng phí

:

64.965.205.118

Lãi vay

:

43.236.437.360

Tổng

:

877.853.693.655

Suất đầu tư XDCB: 6.050.767 đồng/m2
-

-

Nguồn vốn đầu tư dự kiến:
•

Vốn vay Ngân hàng

•

Vốn tự có

•

Huy động vốn từ khách hàng

Doanh thu (chưa VAT)

Mục
Giá bán bình quân 1 m2 chung cư

:

13.000.000 Đồng/m2

Giá bán 1 m2 sàn thương mại

:

14.000.000 đồng/m2

Tổng doanh thu

:

1.086.616.216.000 đồng

-

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 208.762.522.344 đồng

-

Suất thu hồi nội tại IRR: 45,4%
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Chi tiết tiến độ thực hiện Dự án Chung cư Cao tầng Chương Dương:
ST
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nội dung thực hiện

Từ ngày

Đến
ngày

Thỏa thuận đền bù đất
24/12/07
Thỏa thuận quy mô dự án
28/1/08 12/2/08
Thỏa thuận chiều cao tầng 13/2/08 28/2/08
của cụm cảng H.Không
Chọn đơn vị tư vấn
27/3/08 27/5/08
Lập quy hoạch chi tiết 1/500
28/5/08 11/6/08
Phê duyệt quy hoạch 1/500
12/6/08 12/7/08
Khảo sát địa chất
13/7/08 13/8/08
Lập hồ sơ và xin giao đất
18/7/08 18/9/08
Xin thỏa thuận đấu nối điện 13/7/08
7/8/08
nước
Phê duyệt phòng cháy chữa 13/7/08
2/8/08
cháy
Lập luận chứng và trình 15/7/08 15/8/08
duyệt bảo vệ môi trường
Lập thiết kế cơ sở
13/7/08 13/10/08
Thẩm định và phê duyệt thiết 14/10/08 14/11/08
kế cơ sở
Triển khai thiết kế kỹ thuật 15/11/08 30/12/08
thi công
Khởi công
1/1/09
Quyết toán
1/1/11
30/6/11

Thời
gian dự
kiến

Đã
thực
hiện

15 ngày
15 ngày

x
x
x

60 ngày
15 ngày
30 ngày
30 ngày
60 ngày
25 ngày

Chưa
thực
hiện

x
x
x
x
x
x

20 ngày

x

30 ngày

x

90 ngày
30 ngày

x
x

45 ngày

x

x
180
x
ngày
Nguồn: Dự Án Tiền Khả Thi Đầu Tư Xây Dựng Chung cư cao tầng Chương
Dương đã được HĐQT Công ty ACIC phê duyệt.

2.2.

Dự án Trung tâm Thương mại - Chung cư cao tầng Tân Hương – Tân Phú


Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Chương Dương



Nhà thầu tư vấn thiết kế: với mục tiêu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế tốt nhất
cho dự án, Công ty đã tổ chức đấu thầu một cách cẩn trọng, công khai và minh
bạch. Ngày 29 tháng 03 năm 2008 Hội Đồng Quản Trị của Công ty đã có Quyết
định số 28/QĐ-HĐQT-ACIC chọn Liên doanh nhà thầu – Công ty CP Tư Vấn
Thiết Kế Xây Dựng CIDECO và Công ty CEBI thực hiện các công việc sau:
-

Lập nhiệm vụ thiết kế và trình chủ đầu tư

-

Lập quy hoạch 1/500 (có thuyết minh) và trình cấp có thẩm quyền thẩm
định và phê duyệt

-

Lập thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán chi tiết (có thuyết minh), trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt

-

Giám sát tác giả
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Quy mô:
-

Diện tích khu đất: 6.345 m²

-

Qui mô dự án: Xây dựng chung cư 20 tầng
Trong đó:

1 tầng hầm để xe
Tầng trệt bố trí khu thương mại dịch vụ
Từ tầng 1 đến tầng 19 là chung cư căn hộ cao cấp
Khu trường học 3-4 tầng

-

Cơ cấu diện tích:
Diện tích: 6.345 m²
Hệ Số Sử Dụng đất: 6.0
Chiều cao: 20 tầng
Mật Độ Xây Dựng: 30%
Diện Tích Xây Dựng: 1.903,59 m²
Diện Tích sàn Xây Dựng: 38.072 m²
Diện Tích Xây Dựng trường học: 1.904 m²



Địa điểm: Tân Hương, Phường Tân Quy, Quận Tân Phú, TP.HCM



Thời gian thực hiện dự án:
+ Giai đoạn chuẩn bị dự án: từ tháng 09/2007 đến tháng 09/2008
+ Giai đoạn thực hiện dự án từ tháng 09/2008 đến cuối năm 2009
+ Giai đoạn quyết toán dự án đầu tư từ đầu năm 2010 đến giữa năm 2010



Hiệu quả đầu tư:
-

Tổng vốn đầu tư:

Mục

Đồng

Chi phí về đất

:

45.305.442.000

Tổng chi phí Xây Dựng & Thiết Bị

:

215.964.189.019

Kiến Thiết Cơ Bản

:

14.037.672.286

Dự phòng phí

:

23.000.186.130

Lãi vay

:

24.444.464.116

Tổng

:

322.751.953.551

Suất đầu tư Xây Dựng Cơ Bản: 5.961.793 đồng/m²
-

Nguồn vốn đầu tư dự kiến:
•

Vốn vay Ngân hàng

•

Vốn tự có

•

Huy động vốn từ khách hàng
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-

Doanh thu (chưa VAT)
Mục



Giá bán bình quân 1m² chung cư

:

11.740.000 Đồng/m²

Giá bán bình quân 1m² đất nền trường

:

8.000.000 đồng/m²

Tổng doanh thu

:

372.799.065.600 đồng

-

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 50.047.112.049 đồng

-

Suất thu hồi nội tại IRR: 19,8%

Chi tiết tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Thương mại & Chung cư Cao
tầng Tân Hương
ST
T

Nội dung thực hiện

Từ ngày

1

Thỏa thuận đền bù đất và quy
mô của dự án
Đăng báo mời tham gia thi tuyển
thiết kế
Thỏa thuận chiều cao tầng của
cụm cảng Hàng Không
Thời gian nhận kết quả của tư
vấn
Thời gian thi tuyển của đơn vị tư
vấn
Xem xét lựa chọn và ký hợp
đồng với đơn vị tư vấn
Lập quy hoạch chi tiết 1/500
Phê duyệt quy hoạch 1/500
Lập hồ sơ và xin giao đất
Xin thỏa thuận đấu nối điện
nước
Phê duyệt phòng cháy chữa cháy
Lập luận chứng và trình duyệt
bảo vệ môi trưồng
Lập thiết kế cơ sở
Thẩm định và phê duyệt thiết kế
cơ sở
Triển khai thiết kế kỹ thuật thi
công
Khởi công
Quyết toán

29/1/08

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Đến
ngày

Thời
gian dự
kiến

Đã
thực
hiện

Chưa
thực
hiện

x

21/1/08

23/1/08

3 ngày

x

28/1/08

28/2/08

25 ngày

x

23/1/08

30/1/08

7 ngày

x

1/2/08

25/2/08

15 ngày

x

26/2/08

31/2/08

5 ngày

x

1/3/08
16/3/08
17/4/08
21/4/08

15/3/08
16/4/08
17/5/08
16/5/08

15 ngày
30 ngày
30 ngày
25 ngày

x
x

24/4/08
28/4/08

14/5/08
28/5/08

20 ngày
30 ngày

x
x

17/4/08
18/7/08

17/7/08
18/8/08

90 ngày
30 ngày

x
x

20/8/08

5/10/08

45 ngày

x

15/9/08
1/1/10

30/6/10

x
x

x
x

180
ngày
Nguồn: Dự Án Tiền Khả Thi Đầu Tư Xây Dựng Trung Tâm Thương Mại và Chung cư
cao tầng Tân Hương đã được HĐQT Công ty ACIC phê duyệt.
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PHẦN VII: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN DỰ KIẾN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO
BÁN
Nếu đợt phát hành thành công, số tiền tối thiểu dự kiến thu được từ đợt chào bán là:
98.550.000.000 đồng (Chín mươi tám tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng), cách tính như sau:


Dựa vào Giá tham chiếu của cổ phiếu CDC trên sàn giao dịch chứng khoán Hà
Nội thời điểm ngày 22/4/2008 (thời điểm thảo cáo bạch) là 54.900 đồng/cổ phiếu
và giả định đến ngày trước thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền
mua cổ phiếu và cổ phiếu thưởng có cùng giá giao dịch này 54.900 đồng/cổ
phiếu.



Tính đến các yếu tố gây pha loãng giá cổ phiếu thời điểm giao dịch không hưởng
quyền khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cho cán bộ công nhân viên
và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu thì giá giao dịch của cổ phiếu
sau khi đã tính các yếu tố pha loãng trên là 32.146 đồng/cổ phiếu.



Khi đó giá khởi điểm phát hành cho cổ đông chiến lược và giá khởi điểm đấu giá
là 70% x 32.146 đồng/cổ phiếu làm tròn là 22.500 đồng/cổ phiếu (Mức chiết khấu
70% được căn cứ theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008 số
24NQ-ĐHCĐ-ACIC của Công ty ngày 15/3/2008).

Chi tiết số liệu tính giá khởi điểm và số tiền tối thiểu dự kiến thu được minh họa trong các Bảng
tính dưới đây:

Bảng tính giá cổ phiếu của ACIC sau khi pha loãng
STT

Chỉ tiêu

3

Số lượng cổ phiếu
đang lưu hành
Phát hành cho cổ
đông hiện hữu
Phát hành cho
CBCNV

4

Cổ phiếu thưởng

1
2

Số lượng
(cp)

Giá trị (triệu
đồng)

54.900

1.800.000

20.000

36.000

180.000

20.000

3.600

1.800.000

Ghi chú

Giá tham chiếu
197.640 ngày 22/4/2008

3.600.000

Tổng cộng
7.380.000
Giá cổ phiếu sau pha loãng
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BIỂU TÍNH SỐ TIỀN THU ĐƯỢC DỰ KIẾN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

TT

I
1
2
3
4
II

Đối tượng phát
hành

Số lượng
phát hành
(cp)

Phát hành
thêm
Cổ đông hiện
hữu
CBCNV
Cổ đông chiến
lược
Đấu giá
Cổ phiếu
thưởng

Giá bán
(dự kiến)
(triệu
đồng/cp)

4.600.000

Theo mệnh
giá (triệu
đồng)

Số tiền tối
thiểu dự kiến
thu được
(triệu đồng)

Thặng dư
vốn (triệu
đồng)

46.000

98.550

52.550

1.800.000

20.000

18.000

36.000

18.000

180.000

20.000

1.800

3.600

1.800

620.000

22.500

6.200

13.950

7.750

2.000.000

22.500

20.000

45.000

25.000

1.800.000

-

18.000

-

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 98.550.000.000 đồng (Chín mươi tám tỷ năm
trăm năm mươi triệu đồng) để dùng cho đầu tư các dự án:
−

Dự án chung cư cao tầng Tân Hương – Tân Phú với tổng mức đầu tư theo tính toán tiền
khả thi là trên: 322 tỷ đồng.

−

Dự án chung cư cao tầng Trường Thọ - Thủ Đức với tổng mức đầu tư theo tính toán
tiền khả thi là trên: 877 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư cho hai dự án trên theo tính toán tiền khả thi dự kiến trên: 1.199 tỷ đồng. Chi
tiết kế hoạch nguồn vốn và kế hoạch giải ngân theo giai đoạn thực hiện dự án như Biểu dưới đây:

KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN SỬ DỤNG CHO DỰ ÁN
Đơn vị tính: Triệu đồng
Tên dự án

Nguồn vốn

Nguồn vốn

Nguồn vốn

Nguồn vốn

tự có

vay

dự kiến

từ khách

thương

thu từ đợt

hàng mua

mại

phát hành

căn hộ

Cộng

1- Trung Tâm TM & chung cư
cao tầng Tân Hương – Quận

36.000

100.000

49.275

136.725

322.000

36.000

300.000

49.275

491.725

877.000

72.000

400.000

98.550

628.450

1.199.000

Tân Phú – TP.HCM
2- Chung cư cao Tầng Chương
Dương – Phường Trường Thọ Quận Thủ Đức – TP.HCM
Tổng Cộng
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KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN SỬ DỤNG CHO DỰ ÁN
Đơn vị tính: Triệu đồng
Tên dự án

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Cộng

1- Trung Tâm TM & chung cư cao tầng
Tân Hương – Quận Tân Phú – TP.HCM

109.000

144.000

69.000

322.000

141.000

364.000

372.000

877.000

250.000

508.000

441.000

1.199.000

2- Chung cư cao Tầng Chương Dương –
Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức –
TP.HCM
Tổng Cộng

PHẦN VIII: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH
1.

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GIA QUYỀN
Website:

www.eps.com.vn

Trụ sở:

Tầng 1,2,3 và 5, Tòa nhà Central Garden, 225 Bến Chương Dương, Phường Cô
Giang, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại:

(84.8) 8.386.068

Fax:

(84.8) 8.386.896

2.

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL
Địa chỉ:

Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại:

(84-8) 8275 026

Fax:

(84-8) 8247 455

EMPOWER SERCURITIES
Website: www.eps.com.vn
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BẢN CÁO BẠCH

PHẦN IX: PHỤ LỤC
1.

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2.

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết tại TTGDCK Hà nội;

3.

Điều lệ Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương;

4.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc phát hành cổ phiếu và thông qua
phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt p

hát hành;

5.

Danh sách người lao động tham gia chương trình mua cổ phần ưu đãi;

6.

Các báo cáo tài chính hợp nhất năm 2006, 2007 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp
Chương Dương có xác nhận của kiểm toán.

7.

Các tài liệu khác liên quan đến các dự án đầu tư.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2008
TM. TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CHỦ TỊCH ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN MAI CƯỜNG

NGUYỄN VĂN ĐẠT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM HỮU HÒA

VĂN MINH HOÀNG
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