CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP
(PHẦN THẢO LUẬN)
(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của CTCP Bamboo Capital số 03/2022/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022)
1. Ý kiến thứ 1 - Cổ đông Nguyễn Đình Cường:
Phát hành ESOP là phát hành trên tất cả lợi nhuận sau thuế (LNST) hay là số lợi
nhuận vượt kế hoạch sau thuế?
Trả lời:
Tờ trình chúng tôi đề xuất phát hành ESOP 10% LNST và được Hội đồng quản trị
(HĐQT) trình xem xét phân bổ theo tình hình thực tế.
Nhằn mục đích hài hòa quyền lợi cổ đông, đồng thời khuyến khích đội ngũ lãnh
đạo của Tập đoàn nỗ lực triển khai công tác kinh doanh đạt mục tiêu đề ra, hàng
năm, HĐQT xin trích thưởng nếu đạt hoặc vượt kế hoạch sẽ trích thưởng cho đội
ngũ lãnh đạo hoặc đội ngũ chủ chốt cán bộ có đóng góp lớn vào việc triển khai kế
hoạch kinh doanh chung của Tập đoàn. Khi triển khai, HĐQT cân nhắc hài hòa
lợi ích này. Cụ thể:
Năm 2020, tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua Phương
án chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
Ban điều hành căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020, mặc
dù kế hoạch kinh doanh 2020 hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra nhưng xét thấy tình
hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên HĐQT đã quyết định trình không
tiến hành ESOP để hỗ trợ kế hoạch kinh doanh.
Năm 2021, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ trích 10% LNST đưa vào ESOP và đã được
ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Về nguyên tắc, Công ty đã được chấp thuận
trích 10% nhưng HĐQT đã họp, thảo luận và nhận thấy 2022 là năm vẫn còn
nhiều khó khăn và Tập đoàn cần nguồn vốn bổ sung để triển khai hoạt động kinh
doanh nên tại ĐHĐCĐ năn 2022 chỉ xin trích 5% cho CBNV.
Đây là một chương trình thưởng rất hiệu quả, hài hòa lợi ích của cổ đông với lợi
ích của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của đội ngũ cán bộ chủ chốt, khuyến
khích các nhân sự này làm việc tận tâm, tận lực và liên chính, vừa là CBNV vừa
là cổ đông, nỗ lực gắn kết đưa doanh nghiệp không những vượt qua giai đoạn bất
ổn mà tạo động lực đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới. Chương trình ESOP năm
2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, về nguyên tắc có thể triển khai theo phương án
trích 10% LNST, tuy nhiên do xét thấy tình hình hoạt động năm 2022 vẫn tiếp tục
khó khăn nên HĐQT trình phương án thực hiện trích thưởng cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn người lao động là 5% trên lợi nhuận sau thuế dựa trên kết
quả kinh doanh năm 2021.
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2. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông Phạm Tấn Phát:
-

Việc siết tín dụng bất động sản (BĐS) và chờ đợi khung pháp lý cho BĐS nghỉ
dưỡng có ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án BĐS của BCG không?

-

BCG đang sử dụng đòn bẩy tài chính khá cao và cũng thường phát hành trái
phiếu. Cụ thể trên Báo cáo tài chính Quý I/2022 của BCG thì BCG đang có
9.000/15.000 tỷ đồng nợ vay là trái phiếu. Thông tư 16/2021 hiệu lực từ ngày
15/01/2022 có quy định hạn chế các tổ chức tín dụng trong việc mua, bán trái
phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo lần 5 Nghị định
sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP về doanh nghiệp phát hành trái
phiếu riêng lẻ theo hướng siết chặt các quy định về doanh nghiệp phát hành cũng
như người mua trái phiếu. Các quy định và dự thảo sửa đổi mới này có tác động gì
đến Công ty không? Đối với các đợt phát hành trái phiếu trong tương lai, Ban lãnh
đạo đã có những phương án nào cho kịch bản thay đổi về luật phát hành trái phiếu
này chưa?

Trả lời:
-

Về siết tín dụng cho Bất động sản (BĐS) và chờ khung pháp lý cho BĐS:
BĐS của Tập đoàn trải rộng sản phẩm từ nghỉ dưỡng đến khu dân cư, phức hợp
và bắt đầu mở rộng sang khu công nghiệp. Đối với BĐS nghỉ dưỡng chiếm 30%
trong tổng danh mục. Các dự án nghỉ dưỡng đa phần ở vị trí đắc địa như Malibu
(Hội An), Hội An D’or, Casa Marina (Quy Nhơn) có lượng khách hàng rất lớn.
Công tác bán hàng cơ bản hoàn tất và đang đẩy nhanh tiến độ dự án để bàn giao.
Hiện tại, đang chờ khung pháp lý mới để làm công tác bán giao với khách hàng.
Tập đoàn không áp lực triển khai về số lượng mà tập trung vào chất lượng, vị trí
chiến lược, ổn định pháp lý và phân bổ đều trong lĩnh vực để hài hòa rủi ro, nắm
bắt cơ hội mang tính thời điểm trong lĩnh vực BĐS. Đến hiện tại, mảng BĐS chưa
thấy quá rủi ro với Tập đoàn.

-

Về giải pháp vốn để triển khai các dự án mới, BGC Land sẽ phân bổ nguồn vốn
thông minh hơn, an toàn hơn. Thay vì tập trung vào nguồn vốn nợ như vay ngân
hàng, phát hành trái phiếu thì sẽ mở rộng sang nguồn vốn tự có, đảm bảo dự án
bền vững trong thời điểm khó khăn của thị trường đặc biệt trong giai đoạn khung
pháp lý đang được hoàn thiện.
Đây cũng là động lực chính để HĐQT quyết định IPO BCG Land trong Quý
III/2022, tăng vốn lên 6.600 tỷ đồng, đa dạng hóa chủ sở hữu, chia sẻ với cổ
đông, tăng cường tính minh bạch và đồng thời thúc đẩy Ban điều hành đẩy nhanh
tiến độ triển khai dự án.

-

Về đòn bẩy tài chính và phát hành trái phiếu:
Trong thời gian vừa qua có rất nhiều thông tin về thị trường trái phiếu doanh
nghiệp, tạo ra nhiều hoang mang và gây nhiễu thị trường. Tuy nhiên, trong buổi
tọa đàm của Chính phủ vừa qua đã phần nào làm sáng tỏ những quan ngại.
Việt Nam đang là nền kinh tế có quy mô đứng thứ 42 trên thế giới, cần có bệ đỡ
của thị trường tài chính bền vững và ổn định. Thị trường tiền tệ cung cấp nguồn
vốn ngắn hạn cho nền kinh tế và giải pháp thanh toán. Trước đây, hệ thống ngân
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hàng rủi ro cao vì nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho dự án ngắn và trung hạn. Sau
đó thị trường vốn được phát triển tạo kênh dẫn vốn cho dự án trung và dài hạn.
Thị trường vốn bao gồm thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu để huy động
nguồn vốn trong trung hạn và dài hạn khớp với nhu cầu của doanh nghiệp. Nền
kinh tế cần phải có một thị trường tài chính tốt, đặc biệt là cả thị trường tiền tệ và
thị trường vốn. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, khung pháp lý chưa được ổn
định, vì vậy có trường hợp con sâu làm rầu nồi canh. Chính vì vậy, thị trường trái
phiếu không phải bị cấm đoán mà cần một khung pháp lý tốt hơn bảo vệ nhà đầu
tư và doanh nghiệp. BCG đã phát hành trái phiếu để đầu tư vào các dự án năng
lượng tái tạo và được hỗ trợ bởi những đối tác phát hành chuyên nghiệp, tuân thủ
pháp luật. Khi các khung pháp lý mới được ban hành, BCG cũng sẽ điều chỉnh để
tuân thủ đúng pháp luật.
Trên cơ sở tổng tài sản BCG là 40.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 8.000 tỷ đồng
nên việc nợ trái phiếu 9.000 tỷ đồng là an toàn. Sự phát triển thần tốc của BCG
kéo đến hệ lụy là tỷ lệ nợ trên vốn cao, nhưng tốc độ triển khai dự án nhanh và
kịp thời để tạo ra dòng tiền ổn định. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng ý thức được việc
giảm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Cuối năm 2021, tỷ lệ nợ là 3,75 xuống 2,75 lần
và mục tiêu là sẽ giảm xuống dưới 2 trong năm 2022. Khi nói về nợ, chúng ta
không nói về con số tuyệt đối mà nên tập trung vào các chỉ số về nợ, vì khi quy mô
Tập đoàn mở rộng thì nợ chắc chắn sẽ tăng theo. Đó cũng là lý do vì sao chúng
tôi có kế hoạch IPO Công ty cổ phần BCG Land, Công ty cổ phần BCG Energy,
Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng và tăng vốn tại Tập đoàn để giảm tỷ lệ
nợ xuống dưới 2 và thậm chí dưới 1.
3. Ý kiến thứ 3 - Cổ đông Nguyễn Đình Hảo:
Xin Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch mảng bất động sản nghỉ dưỡng ngoài 3 khu ở
Quảng Nam và một khu ở Bình Định thì Tập đoàn có tham vọng tiếp tục mở rộng
trong thời gian tới không? Thậm chí phát triển ngang tầm Sun Group hay vượt họ
mảng này?
Trả lời:
Ngoài những dự án mà Quý cổ đông đã biết, Tập đoàn đang tiếp tục phát triển
các dự án khác như: Gia Nghĩa (Đăk Nông), đề xuất quy hoạch khu nghỉ dưỡng
Hồ Đa Tẻh (800 ha), các dự án BĐS khác tại khu vực Long An, Sóc Trăng.
Lộ trình 2022-2025: Ngoài việc tập trung BĐS nghỉ dưỡng tạo quỹ đất phát triển
loại hình khác như đô thị quy mô lớn hơn, dự án KCN Cát Trinh (Bình Định) để
tiến hành đầu tư trong thời gian sớm nhất, các KCN tại TP. Tân An, khảo sát các
KCN tỉnh Bến Tre. BCG đã có sự chuẩn bị quỹ đất để có thể đa dạng hóa chiến
lược phát triển BĐS phân bố đồng đều hơn trong thời gian tới.
4. Ý kiến thứ 4 - Cổ đông Nguyễn Hà Đức Tùng:
-

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu cổ phần của BCG tại BCG Land là bao nhiêu và sau khi IPO
là bao nhiêu?

-

Lộ trình thực hiện Dự án Malibu Hội An và Hội An D’or?

-

Dự án điện 8, BCG có kế hoạch nào? Pipeline nào cho điện gió và điện mặt trời?
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Trả lời:
-

Hiện tại BCG đang nắm giữ khoảng 62% cổ phần tại BCG Land và Tracodi sở
hữu gần 30% cổ phần tại BCG Land, như vậy Tập đoàn nắm giữ gần 90% cổ
phần tại BCG Land. Sau IPO, BCG nắm giữ khoảng 51%, đảm bảo là Công ty mẹ
chi phối toàn bộ triển khai hoạt động kinh doanh của BCG Land.

-

Malibu Hội An: Dự kiến trong tháng 7/2022 sẽ hoàn thiện phần khách sạn và
nhanh chóng đưa vào hoạt động do đơn vị vận hành tận dụng sự phục hồi của
ngành du lịch sau đại dịch, hy vọng đạt kết quả khả quan. Việc bán hàng của
Malibu cũng đã hoàn tất. Khi mở cửa vận hành, kế toán ghi nhận doanh thu và lợi
nhuận trong khi trước đây ghi nhận khoản phải thu trước và phải trả. Phần Villa
(khoảng 90 căn), bắt đầu công tác bán hàng trong một vài tháng sắp tới.

-

Hội An D’or: Giai đoạn 1 - Shophouse, đã bán khoảng 90%, thành công hơn
mong đợi, đẩy nhanh công tác thi công và bàn giao dự kiến trong vòng 18 tháng
tới. Chúng ta có thể xem xét mở cửa trước để có thể đón đầu sự phục hồi du lịch
tại Hội An. Vừa qua, tại dự án Hội An D’or đã tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn
và đã thu hút hơn 6.000 du khách tham gia, kích hoạt mùa du lịch cho Hội An.

-

Dự án điện 8: Như đã trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và
kế hoạch kinh doanh năm 2022, thời gian vừa qua chính sách năng lượng chưa rõ
ràng. Tuy nhiên, cuối tháng 4 đã có tin tốt là Hội đồng Thẩm định quy hoạch phát
triển điện lực Quốc gia đã thông qua dự thảo quy hoạch điện 8, chủ trương tiếp
tục phát triển năng lượng tái tạo, nâng dần năng lượng tái tạo trên tổng nguồn
phát lên tới 50% cho năm 2040, 2050.

-

Đối với quy hoạch điện tái tạo, về chủ trương Chính phủ tiếp tục phát triển năng
lượng tái tạo và tỷ lệ năng lượng tái tạo trên tổng nguồn phát, chính sách phát
triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đang phát triển tốt. Hiện tại, khung pháp lý
cơ bản đã được phê duyệt nhưng chi tiết có thể thay đổi. Chính phủ tạm dừng lại
các dự án phát triển năng lượng mặt trời, rà soát hàng năm nhưng vẫn khuyến
khích điện mặt trời áp mái. Tiếp tục phát triển 500 MW điện mặt trời áp mái trong
thời gian tới. Tại những địa bàn thuận lợi cho sự đấu nối hy vọng sẽ phát triển
thêm 300 MW cánh đồng mặt trời.

-

Đối với điện gió, đặc biệt điện gió ngoài khơi và điện gió trên núi đang được
Chính phủ khuyến khích vì dự báo nhu cầu điện tại khu vực miền núi phía Bắc và
đồng bằng Bắc bộ đang ngày càng cấp thiết. Tiếp tục tập trung phát triển 500MW
tại miền Nam, phát triển khung pháp lý tại các dự án ở phía Bắc và chờ chính
sách giá.

-

Cắt giảm các dự án điện năng lượng tái tạo trong năm 2021 xảy ra khá thường
xuyên do nhu cầu tiêu thụ điện trong năm đại dịch giảm. Công suất bị cắt giảm do
nhu cầu về điện giảm. Các dự án năng lượng tái tạo trên toàn thị trường đều phải
chịu chung rủi ro này. Chúng tôi cũng bị cắt giảm một phần sản lượng doanh thu
từ 10-15% tùy theo dự án. Trong năm 2022, đại dịch được kiểm soát, chúng tôi
nhìn nhận việc cắt giảm sản lượng rất ít, chỉ khoảng 1-2%, vì vậy sẽ không có rủi
ro liên quan cắt giảm điện.

-

Khi kinh tế hồi phục sau đại dịch, Chính phủ dự báo tăng sản lượng tiêu thụ và
Việt Nam đối mặt với việc thiếu điện, thiếu nguồn cung. Chúng tôi đang nỗ lực
tìm kiếm cơ hội phát triển và mở rộng thêm các dự án để bắt kịp xu hướng trên.
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-

Như đã trình bày nêu trên, nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 42 trên thế giới với tiềm
năng phát triển về kinh tế, địa lý, dân số, tiềm năng biến động trong vòng 5-10
năm tới. Việt Nam hoàn toàn đứng trước cơ hội tham gia góp mặt trong nhóm 20
nước có nền kinh tế lớn của thế giới. Việt Nam có dân số đứng thứ 11 trên thế
giới, tố chất điều kiện không thua kém các nước G-20. Như vậy, một nền kinh tế
phát triển quy mô lớn thì cần có những doanh nghiệp trong nước có quy mô toàn
cầu. BCG hướng tới phát triển bền vững và đang xây dựng tư duy toàn cầu. Mảng
năng lượng tái tạo sẽ là lĩnh vực mũi nhọn để giúp Tập đoàn vươn tầm quốc tế.
Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức nhưng tương lai của năng lượng tái tạo là xu
hướng không thể quay ngược lại của Việt Nam và thế giới. Vì vậy, Tập đoàn rất
tâm huyết với lĩnh vực này và coi đó là cánh cửa để bước ra sân chơi quốc tế
trong giai đoạn 5 năm tới.

5. Ý kiến thứ 5 – Nhóm cổ đông F319:
Đề nghị đại hội xem xét lại phương án phát hành ESOP tại tờ trình số
15/2022/TTĐH-BKS-BCG về việc phát hành ESOP khi hoàn thành kế hoạch Lợi
nhuận sau thuế năm 2022 tối đa 10% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Kế hoạch Lợi
nhuận sau thuế năm 2022 là 2.200 tỷ đồng. ESOP 2022 tối đa phát hành là 220 tỷ
đồng = 22 triệu cổ phần. Chúng tôi thấy tỷ lệ này quá cao và gây thiệt hại tới các cổ
đông khác cũng tham gia góp vốn vào BCG. Vậy chúng tôi kiến nghị là ESOP 2022 =
(Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch – Lợi nhuận sau thuế đặt ra năm 2022) * (30% 50% tùy theo Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhiều hay ít).
Trả lời:
Tất cả cổ đông của Công ty đều mong muốn đầu tư và đạt hiệu quả cao nhất có
thể. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải tối đa hóa ưu thế để tạo ra lợi
nhuận bền vững, mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông. Để Tập đoàn vận dụng
hết nguồn lực cũng như triển khai kế hoạch kinh doanh thành công và đạt kết quả
tốt nhất phải nhờ vào nỗ lực lớn lao của đội ngũ CBNV của Tập đoàn ngày đêm
thực hiện các dự án của Tập đoàn đề ra. Để mọi người có thể toàn tâm, toàn lực
và liêm chính làm việc thì quyền lợi phải tương đương. Quyền lợi CBNV không
đảm bảo thì nỗ lực không tối đa, lợi ích cổ đông không đạt như nguyện vọng.
Chúng tôi theo quan điểm: “Chúng ta có một cái bánh nhỏ trong một cái bánh to
hơn là chúng ta ăn cả cái bánh nhỏ”. HĐQT cam kết mang lại lợi ích tốt nhất cho
cổ đông hài hòa với kết quả mà CBNV tạo ra.
Có nhiều phương án để thưởng nhưng phương án Quý cổ đông vừa đề xuất chưa
thể tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. HĐQT đề xuất thiết lập mục tiêu tối đa, có
thể tối ưu hóa lợi nhuận. Tính đúng đắn của kế hoạch đã phần nào được thể hiện
thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực trong thời gian qua. Cổ
phiếu BCG từ năm 2020 đến nay tăng 580%, để làm được điều này đội ngũ CBNV
đã nỗ lực làm việc, lợi nhuận tạo ra càng lớn đòi hỏi số lượng CBNV càng nhiều,
công sức càng lớn. Tuy nhiên, quyền quyết định vẫn thuộc thẩm quyền của
ĐHĐCĐ.
6. Ý kiến thứ 6 – Nhóm cổ đông F319:
Về việc đấu giá 250 triệu cổ phần, việc đấu giá này không khác gì việc phát hành
riêng lẻ cổ phiếu, tuy nhiên số lượng cổ phiếu này lại không bị hạn chế giao dịch. Với
việc giá phát hành không thấp hơn 70% bình quân giá tham chiếu của 60 phiên thì
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ngay sau khi hoàn thành việc phát hành 250 triệu cổ phần này, người mua cổ phiếu
lập tức có thể lãi luôn 40%. Vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ tới cổ đông nhỏ lẻ,
những người cũng tham gia góp vốn vào Công ty. Việc này sẽ gây tâm lý bất ổn đến
cổ đông, niềm tin về một cuộc chơi Win-Win với Công ty cũng bị giảm sút đáng kể.
Vậy tại Đại hội, chúng tôi kiến nghị 250 triệu cổ phần này sẽ bị hạn chế giao dịch
một năm kể từ thời điểm hoàn thành việc phát hành.
Trả lời:
Chiến lược vốn của Tập đoàn: Qua các báo cáo vừa trình bày với Quý cổ đông,
việc phát triển của Tập đoàn trong thời gian qua rất nhanh. Tổng tài sản đến thời
điểm hiện tại khoảng 40.000 tỷ đồng. Lúc này chúng ta phải đối mặt với những
thách thức sau: Tài sản lớn trên vốn nhỏ và rủi ro cao khi có biến động lớn của
nền kinh tế đang trong kỷ nguyên rất biến động, đặc biệt chính trị. Nếu không
tăng vốn, tạo ra lợi nhuận trên tài sản mà chỉ phụ thuộc vào vốn sẵn có thì khi có
biến động xảy ra là mất hết vì hiệu quả trên vốn tăng rất đột biến nhưng rủi ro.
Thành viên HĐQT cũng là cổ đông lớn của Tập đoàn. HĐQT đề ra tăng năng lực
vốn để đảm bảo tính an toàn bền vững của Tập đoàn và chuẩn bị sẵn sàng cho
mọi hoàn cảnh, trường hợp có thể xảy ra mà Tập đoàn vẫn có thể vượt qua và tồn
tại; đồng thời đảm bảo hiệu quả cho cổ đông ở mức khá trong giai đoạn hiện tại,
tăng vốn, giảm tỷ trọng nợ trên vốn xuống dưới 2 và có thể dưới 1. Nỗ lực đảm
bảo tính an toàn khi tăng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi
cho cổ đông nỗ lực triển khai kế hoạch kinh doanh để tỷ lệ lợi nhuận trên vốn mới
ở mức khá khi tăng vốn điều lệ hơn 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 2.200 tỷ đồng,
đảm bảo 20% sinh lợi, duy trì tỷ lệ nợ cao nhưng hài hòa lợi ích cho cổ đông.
Có 2 phương án phát hành đảm bảo lợi ích hài hòa:
(1) Đối với cổ đông hiện hữu sẽ được tham gia tăng vốn với tỷ lệ phát hành 2:1,
giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần. Đây là quyền lợi cho cổ đông hiện hữu.
(2) Đối với những cổ đông hiện hữu không đủ nguồn lực để tăng vốn theo yêu
cầu, 2.500 tỷ đồng được tiến hành đấu giá ra đại chúng, giá do kết quả quá
trình đấu giá. Cổ đông hiện hữu và cổ đông mới bên ngoài đều được tham gia.
Trong quá trình triển khai, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án, chủ
trương để có hành lang pháp lý triển khai và chọn thời điểm đem lại hiệu quả
cao nhất có thể. HĐQT chỉ có thể chia sẻ quan điểm điều hành, chiến lược,
quản trị của tập đoàn với Quý cổ đông. BCG là một công ty có tính đại chúng
lớn, số lượng giao dịch hàng ngày rất lớn nên quyền quyết định là Quý cổ
đông.
7. Ý kiến thứ 7 – Nhóm cổ đông F319:
HĐQT cho biết 250 triệu cổ phần đấu giá sẽ bán cho một hay nhiều nhà đầu tư và đối
tượng tham gia đấu giá cổ phần là những ai.
Trả lời:
Nếu được thông qua chương trình này, BCG có 02 Ban là Ban Quan hệ Quốc tế
và Ban Quan hệ Nhà đầu tư của Tập đoàn. Tập đoàn xúc tiến làm việc với các đối
tác tiềm năng trong và ngoài nước để tham gia vào chương trình đấu giá. Đấu giá
sẽ được thực hiện đấu giá ra công chúng. Để xúc tiến việc đấu giá tốt, 2 Ban này
sẽ tiếp cận với các đối tác tiềm năng để đảm bảo việc đấu giá thành công.
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8. Ý kiến thứ 8 – Nhóm cổ đông F319:
Thương vụ chuyển nhượng 49% cổ phần tại Skylar cho SP Group đã thực hiện chưa
vì tại báo cáo tài chính Quý I/2022 vẫn thấy tỷ lệ sở hữu của BCG tại Công ty cổ
phần Skylar là 99%.
Trả lời:
Ban đầu theo thảo luận giữa SP Group và BCG, chúng tôi bắt đầu bằng việc họ
sẽ mua 49% cổ phần tại Skylar. Tuy nhiên, sau khi thảo luận, thay đổi cấu trúc,
BCG và SP Group thành lập liên doanh mới trong đó BCG sở hữu 51% cổ phần,
SP Group sở hữu 49% cổ phần tại Skylar. Công ty đã được thành lập trong năm
2021 và toàn bộ dự án đã được chuyển giao trong Quý I/2022.
9. Ý kiến thứ 9 – Nhóm cổ đông F319:
Việc 2 dự án điện gió Khai Long giai đoạn 2 và 3 có một số bài báo nói chưa được
chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban lãnh đạo vui lòng cho biết việc này có ảnh hưởng
gì đến việc triển khai đồng loạt 550MW điện gió của Công ty từ tháng 04/2022 như
Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có đề cập tại cuộc gặp gỡ nhà
đầu tư đầu năm nay.
Trả lời:
Đối với Dự án Điện gió Khai Long: Trong năm 2021 yếu tố dịch bệnh và chưa rõ
về quy hoạch điện 8 nên thủ tục pháp lý kéo dài hơn dự kiến. Đang làm việc với
các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xin chấp thuận chủ trương đầu tư
trong thời gian tới và không ảnh hưởng đến tiến độ.
Dự án Khai Long giai đoạn 2, 3: Đang thương thảo với EPC cho quá trình đóng
cọc đại trà và sẽ theo sát tiến độ.
10. Ý kiến thứ 10 – Nhóm cổ đông F319:
Liên quan đến các dự án Điện gió Trà Vinh như Điện gió Đông Thành 1 & 2 trước
đây là của Thái Hòa, sau này BCG Energy đã M&A và nắm quyền kiểm soát mỗi dự
án hơn 93% vốn và phần còn lại là của Thái Hòa. Sau đó, BCG Energy lại giảm tỷ lệ
vốn và người tăng sở hữu lại là Thái Hòa và giờ Thái Hòa lại chuyển nhượng toàn bộ
phần vốn góp lại cho Aurai Wind Energy - thành viên của HST? Vậy bản chất của
các quan hệ kinh tế MUA-BÁN-MUA này là như thế nào? Xin HĐQT cho biết thêm.
Trả lời:
Các bước tăng vốn chuyển vốn dự án Đông Thành 1 và 2 dựa theo lộ trình M&A
ngay từ ban đầu. Công ty cổ phần BCG Energy đang có 3 công ty thành viên để
phát triển dự án điện mặt trời cánh đồng, điện mặt trời áp mái, và điện gió là:
Công ty cổ phần Gaia, Công ty cổ phần Skylar và Công ty cổ phần Aurai Wind
Energy. Với việc cấu trúc nắm quyền sở hữu dự án rõ ràng hơn nên chuyển Đông
Thành sang Công ty cổ phần BCG Energy và có các bước lộ trình tăng và giảm
vốn phù hợp, đưa ra cơ cấu sở hữu cổ phần, dần dần chuyển tỷ lệ sở hữu cổ phần
sang Công ty cổ phần Aurai Wind Energy là công ty con 100% sở hữu của BCG
Energy.
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11. Ý kiến thứ 11 – Nhóm cổ đông F319:
BCG đã giảm tỷ lệ sở hữu của BCG Land xuống, HĐQT vui lòng cho biết bên nào là
bên nhận cổ phần của BCG Land.
Trả lời:
Câu hỏi nãy đã được Ban chủ tọa trả lời Quý cổ đông. Sau IPO của BCG Land
thì tỷ lệ sở hữu của BCG giảm xuống còn 51%. Công ty cổ phần chứng khoán
Tiên Phong Bank sẽ thực hiện công tác tư vấn. Sau khi hoàn thành IPO mới biết
được bên mua.
12. Ý kiến thứ 12 – Nhóm cổ đông F319:
Dự án Malibu Hội An liên tục bị lùi kế hoạch bàn giao, và thông qua tiến độ dự án
được Công ty cập nhật thì đến nay chúng tôi thấy cũng khó bàn giao Giai đoạn 1
ngay trong Quý II/2022 này. Điều này gây nghi ngờ cho Cổ đông về việc sẽ bàn giao
toàn bộ dự án này ngay trong năm 2022. Vậy Ban lãnh đạo có tự tin sẽ bàn giao được
toàn bộ dự án này trong năm 2022 không, hay sẽ lại lùi sang năm 2023 mới bàn giao
được hết dự án này.
Trả lời:
Dự án Malibu triển khai được 6 tháng thì đại dịch xảy ra. Có 4 đợt giãn cách xã
hội tại Malibu do tỉnh Quảng Nam triển khai. Quá trình giãn cách như vậy làm
đóng cửa công trường, công nhân về lại địa phương, phát sinh chi phí rất lớn cho
dự án và nằm trong ảnh hưởng chung của Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói
riêng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất quyết tâm để trong những giai đoạn không bị
giãn cách, tăng cường nhân lực, chấp nhận tăng chi phí để triển khai dự án nhanh
chóng. Điểm mạnh của dự án là khối khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng đã bán xong,
doanh số không ảnh hưởng. Tiến độ bị chậm hơn 9 tháng do tính khách quan của
đại dịch, BCG phải bổ sung thêm chi phí phát sinh để duy trì và tăng tốc tiến độ
tại thời điểm có thể thi công. Đây là khó khăn của ngành BĐS trong thời gian đại
dịch vừa quan. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối tháng 7, 8 khối khách
sạn và căn hộ nghỉ dưỡng sẽ đi vào vận hành. Công tác tuyển dụng đơn vị vận
hành đang được tiến hành. Cuối năm nay công tác bàn giao sẽ được triển khai
xong.
Mặc dù tốc độ triển khai khối biệt thự không được như dự kiến nhưng hiện nay
tiến độ xây dựng của biệt thự đang được thúc đẩy, và giá thị trường của phân
khúc biệt thự đã tăng gấp đôi, bù đắp chi phí gia tăng của dự án trong thời gian
vừa qua. Biệt thự tháng sau được mở bán và Quý I/2023 sẽ bàn giao. Chúng tôi
rất tự tin về tiến độ của dự án.
13. Ý kiến thứ 13 – Nhóm cổ đông F319:
Việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần dự án Malibu Hội An sang BCG Land đã làm
giảm tỷ lệ lợi ích của BCG tại dự án này. Lợi nhuận từ dự án này giảm xuống từ bán
được 10 đồng thì BCG được hưởng 8 đồng, nay bán được 10 đồng thì BCG chỉ được
hưởng 5-6 đồng. HĐQT cho biết thêm về mục đích chuyển nhượng dự án này.
Trả lời:
Triển khai tại thời điểm Tập đoàn triển khai trực tiếp chưa có BCG Land. Sau khi
tái cấu trúc có BCG Land đã chuyển tất cả các dự án sang BCG Land. Đó là cấu
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trúc vận hành rõ ràng từng mảng hoạt động. BCG Land là đơn vị thành viên của
Tập đoàn và được BCG sở hữu 90% cổ phần nên quyền lợi không thay đổi. Sau
khi IPO thì quyền lợi được chia sẻ cho các cổ đông đã đầu tư vào công ty.
14. Ý kiến thứ 14 – Nhóm cổ đông F319:
Chủ đầu tư phát triển dự án Hoi An D'or là Cty Cồn Bắp. Dự án này là một trong
những dự án gần như hiếm hoi có vị trí đắc địa nằm gần khu phố cổ Hội An có tỷ lệ
hấp thụ tốt và khả năng mang lại sinh lời lớn trong tương lai. Đáng lẽ phải tăng tỷ lệ
sở hữu, lợi ích nhưng BCG lại giảm quyền kiểm soát, cũng như lợi ích tại dự án này.
HĐQT cho biết trong tương lai có tăng lại tỷ lệ sở hữu tại dự án này hay không?
Trả lời:
Đây là dự án BCG Land tham gia sau này. Ban đầu được triển khai bởi đối tác
VNG. BCG Land đánh giá hiệu quả tiềm năng, tham gia và phát triển vào Công ty
Cồn Bắp trên 50% giữ vai trò chi phối, năng lực, thương hiệu của Tập đoàn và
kiểm soát chất lượng triển khai dự án. Giai đoạn đầu 23 ha triển khai và mở rộng
thêm 11 ha cho giai đoạn 3 đã được chấp nhận về chủ trương.
15. Ý kiến thứ 15 – Nhóm cổ đông F319:
Việc chuyển nhượng dự án Amor Garden hay nay còn có tên gọi là Grand Mercure
Hội An cho R&H, Vinahud. Trong khi Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT lại
tham gia vào Vinahud? Liệu có xung đột lợi ích như kiểu Cottecons thời gian trước
đây không?
Trả lời:
Là một dự án gần với Malibu có quy mô nhỏ hơn. Trước đây BCG Land tham gia
với tỷ lệ 51% và đối tác R&H tham gia với tỷ lệ 49%. Trong quá trình triển khai,
BCG nhận thấy rằng tại Hội An, BCG có 3 dự án. Vì vậy, khi quyết định đầu tư
vào Hội An D’or, chúng tôi quyết định thoái vốn Amor Garden. Việc thoái vốn
này cho R&H là cổ đông chính của Vinahud. Vinahud cũng muốn BCG hỗ trợ
trong công tác quản lý, xây dựng và pháp lý cho dự án nên Vinahud mời BCG
tham gia cổ phần vào Vinahud. Việc tham gia này chưa được ĐHĐCĐ thông qua
nên cá nhân ông Nguyễn Hồ Nam sở hữu 10% để thể hiện thiện chí hỗ trợ từ BCG
tới các đối tác chiến lược. Đây không phải là mâu thuẫn lợi ích và có thể coi là hỗ
trợ cá nhân cho BCG Land, đồng thời tạo cơ hội cho TCD trở thành đơn vị tổng
thầu triển khai dự án ở miền Trung và miền Bắc (Hà Nội, Điện Biên, Mê Linh,
Quảng Nam) đem lại lợi ích cho TCD nói riêng và Tập đoàn nói chung.
16. Ý kiến thứ 16 - Nhóm cổ đông F319:
Việc BCG công bố sở hữu 90% Công ty Dược Tipharco, tuy nhiên trong báo cáo hợp
nhất Quý I/2022 của BCG lại không thể hiện việc sở hữu này, trong khi Ông Nguyễn
Hồ Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị lại đang là cổ đông lớn của Tipharco, HĐQT
cho biết thêm thông tin về vấn đề này.
Trả lời:
Đối với mảng dược phẩm, trải qua đại dịch, hệ thống y tế của nước nhà vẫn còn
nhiều thiếu sót, chưa thể đáp ứng được nhu cầu trong đại dịch lớn. Là một nền
kinh tế trung bình trên thế giới, việc chủ động được hệ thống y tế để ứng phó được
với biến cố lớn là một nhu cầu tiên quyết. Với mong muốn được góp phần xây
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dựng nền an ninh y tế nước nhà, BCG cũng có sự quan tâm nhất định. Tipharco là
đơn vị quốc doanh, được khen tặng Anh hùng lao động với 47 năm thành lập và
phát triển, thuộc nhóm 150 công ty dược tiêu biểu tại Việt Nam, có đầy đủ tiềm
năng phát triển thành một công ty hiện đại, sản xuất thuốc và vắc xin chuẩn bị
cho những đợt đại dịch mới trong tương lai.
Ngành dược là một ngành mới, BCG chưa có đủ kinh nghiệm và sự hiểu biết về
ngành, vì vậy, nếu BCG đầu tư lớn vào ngành dược lúc này là rủi ro đồng thời
làm tản bớt nguồn lực. Tuy nhiên, nhận thức được tiềm năng to lớn và ý nghĩa cho
xã hội của ngành dược nên BCG vẫn muốn tham gia với mức độ tương đối an
toàn.
Tipharco vẫn có những cổ đông gắn bó với BCG đã thực hiện M&A công ty dược
và có mời ông Nguyễn Hồ Nam tham gia. Sau này, có một cổ đông cũ thoái vốn,
thì BCG nhận định đây là một cơ hội tốt để BCG có thể tham gia vào công ty, với
mức đầu tư thấp, dự kiến mua lại cổ đông cũ và tham gia với tỷ lệ trên 20% với
khoản đầu tư hợp lý và nằm trong thẩm quyền phê duyệt của HĐQT (40 tỷ đồng).
Trong tương lai, khi BCG có nhiều hiểu biết và Tipharco hoạt động tốt hơn thì
BCG sẽ tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.
17. Ý kiến thứ 17 - Nhóm cổ đông F319:
Về khoản đầu tư 30 triệu cổ phiếu TPB, 20/09/2022 sẽ được giao dịch số cổ phiếu
này, vậy Ban lãnh đạo có ý định sẽ bán toàn bộ khoản đầu tư này trong năm nay để
TCD có thể thu hồi nguồn vốn đầu tư tài chính, tập trung vào mảng xây dựng hạ tầng
không?
Trả lời:
Sau thời gian hết hạn chế chuyển nhượng, chúng tôi sẽ cân nhắc để đạt được lợi
ích tốt nhất cho TCD và Tập đoàn tùy vào điều kiện thị trường. Theo thông báo từ
Ban điều hành, TCD rất tự tin năm nay có thể vượt mức kế hoạch kinh doanh đã
được thông qua ngày 14/04/2022.
18. Ý kiến thứ 18 - Nhóm cổ đông F319:
Thị trường trái phiếu bất động sản cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng đang bị siết
chặt, điều này có ảnh hưởng gì tới việc huy động vốn của BCG tại 15 dự án đã và sắp
triển khai không?
Trả lời:
Việc siết chặt quy định về trái phiếu bất động sản cao cấp hay bất động sản nghỉ
dưỡng không phải là yếu tố đáng ngại bởi siết chặt là để làm tăng tính minh bạch
của thị trường và quyền lợi của các nhà đầu tư cũng như an toàn cho doanh
nghiệp. BCG luôn tuân thủ quy định pháp luật, các dự án phát hành có lợi nhuận
cao, phương án trả nợ đầy đủ rõ ràng, hấp dẫn nhà đầu tư. Vì vậy việc siết chặt
sẽ hỗ trợ cho BCG phân định phương án phát hành và tuân thủ đầy đủ pháp luật.
19. Ý kiến thứ 19 - Cổ đông Phạm Anh Nam:
Kế hoạch LNST cho cổ đông công ty mẹ các năm tới là bao nhiêu?
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Trả lời:
Theo kế hoạch lợi nhuận, chúng tôi trình bày trong Báo cáo về kế hoạch kinh
doanh trong giai đoạn 2022-2026, kế hoạch LNST các năm như sau:
-

Năm 2022 là 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận đem về là 1.300 tỷ đồng

-

Năm 2023 là 3.300 tỷ đồng, lợi nhuận đem về là 1.600 tỷ đồng

-

Năm 2024 là 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận đem về là 2.300 tỷ đồng

-

Năm 2025 là 6.900 tỷ đồng, lợi nhuận đem về là 3.400 tỷ đồng

-

Năm 2026 là 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận đem về là 5.400 tỷ đồng.

Mô hình kinh doanh của Tập đoàn phát triển dự án trên cơ sở M&A. Khi phát
triển Tập đoàn nhanh chóng luôn mong muốn đi cùng đối tác chiến lược để cùng
nhau phát triển các dự án của mình.
Khi phát triển dự án M&A, BCG luôn nắm quyền chi phối, kiểm soát dự án, đối
tác quản lý thụ động, sử dụng nguồn lực của họ để quản lý dự án một cách tối đa.
Đây là quan điểm quản trị về phát triển kinh doanh cũng như phát triển rủi ro của
BCG. Nếu phương án phát hành vốn được cổ đông chấp thuận tăng vốn hơn nữa
thì chúng tôi sẽ nâng cao quyền kiểm soát của các dự án.
20. Ý kiến thứ 20 - Cổ đông Vũ Hữu Tài:
Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 – 2026.
Để đạt được lợi nhuận sau thuế như trên thì kế hoạch huy động vốn chủ sở hữu, tức là
phát hành cổ phiếu hàng năm như thế nào? Dự kiến đến năm 2026, vốn chủ sở hữu
của Tập đoàn là bao nhiêu? Hiện nay dự kiến năm 2022 là 10.000 tỷ đồng.
Trả lời:
Dự kiến chúng tôi huy động vốn tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu để duy trì tỷ lệ nợ trên
vốn chủ sở hữu dưới 2. Đây là quan điểm quản trị rủi ro cũng như quan điểm
chiến lược vốn của Tập đoàn. Như vậy, việc tăng vốn chủ sở hữu sẽ đến từ nhiều
nguồn:
i) Thứ nhất là đến từ việc huy động vốn của các cổ đông chiến lược;
ii) Thứ hai là đến từ lợi nhuận giữ lại cho Tập đoàn. Nếu giữ lại lợi nhuận không
chia cổ tức bằng tiền mặt mà bằng cổ phiếu để giữ lại lợi nhuận để tăng vốn chủ
sở hữu. Chúng tôi ưu tiên trong giai đoạn sắp tới từ năm 2023 trở về sau, việc
tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu ưu tiên tăng tỷ lệ lợi nhuận giữ lại cho Tập đoàn và
giảm việc phát hành tăng vốn ra thị trường đảm bảo chiến lược sở hữu không
thay đổi quá lớn ảnh hưởng việc hoạch định chiến lược. Những năm về sau tỷ lệ
lợi nhuận tăng tốc khai thác tài sản, tăng tốc triển khai dự án để mang lại hiệu
quả giữ lại phần lớn nguồn vốn để tăng chủ sở hữu. Chúng ta có kế hoạch vốn
chủ sở hữu rõ ràng. Trong kỳ Earning Call quý tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục
chia sẻ cổ đông về chiến lược, vốn chủ sở hữu những năm về sau như thế nào.
Giai đoạn từ 2022-2026, BCG dự kiến lộ trình tăng vốn chủ sở hữu trong năm
2022 là 29.000 tỷ đồng, 2023 sẽ là 36.000 tỷ đồng, 2024 sẽ là 41.000 tỷ đồng,
2025 là 47.000 tỷ đồng và 2026 là 56.000 tỷ đồng. Vào năm 2026, tổng tài sản
công ty sẽ rơi vào khoảng 185.000 tỷ đồng.Ưu tiên từ 2023 trở về sau, vốn chủ sở
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hữu tăng lên trên cơ sở tối đa việc giữ lại lợi nhuận đưa vào sản xuất kinh doanh
hơn là phát hành cổ phiếu ra thị trường.
21. Ý kiến thứ 21 - Cổ đông Đặng Tiến Mạnh:
-

Xin chào Ban chủ tọa, Ban lãnh đạo BCG và các Cổ đông. Cá nhân tôi nhận thấy
BCG đang phát triển rất tốt, vậy sao khi thị trường biến động giá cổ phiếu trở về
mức rất hấp dẫn chúng tôi không thấy Ban lãnh đạo gia tăng tỷ lệ sở hữu hay phải
chăng tập đoàn chỉ hấp đẫn trong mắt các cổ đông bên ngoài mà không hấp dẫn
đối với các ban lãnh đạo hiện tại của BCG.

-

Về vai trò Chủ tịch BCG, ông Nguyễn Hồ Nam, hiện nay là cổ đông lớn trên
nhiều doanh nghiệp đại chúng. Điều này có làm mâu thuẫn lợi ích của BCG hay
không?

-

Trong buổi gặp gỡ các nhà đầu tư cuối Quý IV/2021, ông Phạm Minh Tuấn có nói
là BCG sẽ có đối tác nước ngoài tham gia vào BCG trong Quý IV/2021 này. Lý
do tại sao tới thời điểm này BCG vẫn chưa có đối tác chiến lược là tổ chức nước
ngoài được công bố?

Trả lời:
Hiện tại BCG là một Công ty đại chúng có trên 37.000 cổ đông, về giá cổ phiếu
BCG trên thị trường các cổ đông hoàn toàn có thể cân nhắc đầu tư hay thoái vốn
để thu hồi khoản đầu tư của mình.
Tỷ lệ sở hữu hiện tại cổ đông sáng lập của BCG đa phần là thành viên HĐQT, cổ
đông lớn của Tập đoàn cam kết việc nắm giữ dài hạn, đồng hành cùng Tập đoàn
từ những ngày đầu. Do đó, việc mua bán cổ phiếu trên thị trường không phải là
ưu tiên của HĐQT mà chúng tôi ưu tiên tập trung công tác quản trị điều hành, tìm
kiếm cơ hội kinh doanh, giải pháp quản trị rủi ro, giải pháp vượt qua khó khăn để
Tập đoàn phát triển và thể hiện thông qua kết quả kinh doanh của Tập đoàn chứ
không thể hiện việc mua bán trên thị trường. Hiện tại, chúng tôi là những cổ đông
rất lớn của Tập đoàn, cá nhân tôi nắm giữ 22% của Tập đoàn nên việc mua bán
cổ phiếu xin để cổ đông đại chúng quyết định đầu tư hay không.
Mặt khác, hiện cá nhân tôi có đang tham gia 02 Công ty là CTCP Đầu tư Phát
triển Nhà và Đô Thị Vinahud và Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco:
(1) Với Vinahud, tỷ lệ tham gia là gần 10%, như tôi đã trả lời trên, tôi không
tham gia điều hành, quản trị mà tham gia với tư cách tạo lợi thế bên cạnh
cam kết hỗ trợ triển khai dự án Amor Garden ở Quảng Nam đã chuyển
nhượng tạo lợi thế tương hỗ công tác cho TCD làm tổng thầu ở thị trường
miền Trung và miền Bắc. Điều đó không gây ra mâu thuẫn lợi ích mà đem lại
lợi ích tương hỗ cho TCD.
(2) Với Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, như tôi đã trình bày với lý do Tập
đoàn nhận thức đây là lĩnh vực mang lại giá trị nhân văn cho xã hội trong
tương lại. Tuy nhiên, Tập đoàn chưa có kinh nghiệm trong mảng này nên
bước đầu Tập đoàn đang tham gia ở tỷ lệ trên dưới 20% để đảm bảo rủi ro
đồng thời tạo cơ hội tăng tỷ lệ nắm giữ trong tương lai khi điều kiện chín
muồi và cơ hội lợi ích đem lại của Tập đoàn lớn. Như vậy, tôi khẳng định
không có mâu thuẫn lợi ích ở đây mà tất cả là minh bạch, công khai.
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Thông thường các deal M&A làm việc với đối tác nước ngoài sẽ kéo dài khoảng
một năm đến một năm rưỡi. Trong quá trình đàm phán với cổ đông nước ngoài
sẽ có nhiều thay đổi về thời gian và cấu trúc. Chúng tôi chưa thể thông báo được
các cổ đông đang làm việc trong năm 2021. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại
đang làm việc với 2-3 đối tác nước ngoài để thực hiện công tác IPO. Cùng với
việc mở cửa lại biên giới, đối tác nước ngoài có đến Việt Nam gặp gỡ và trao đổi
quá trình làm việc với BCG. Hy vọng Quý II và Quý III đẩy nhanh tiến độ trao đổi
với đối tác nước ngoài.
Việt Nam chúng ta có tâm lý khi nói đến đối tác nước ngoài đôi khi chúng ta nghĩ
đến việc đó tích cực lớn hơn thực tế những gì đang có. Phát sinh từ nền kinh tế
của Việt Nam trong 20 năm trước tương đối lạc hậu, quy mô nhỏ, năng lực Doanh
nghiệp Việt Nam không có và để phát triển kinh tế Chính phủ thu hút vốn đầu tư
nước ngài thông qua chương trình FDI. Các Doanh nghiệp nước ngoài vào Việt
Nam bên cạnh triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra công ăn việc làm
nhưng nhận ưu đãi lớn về thuế, đất. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay các doanh
nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Việt Nam trong đó có BCG hoàn toàn có thể tự tin
triển khai dự án bằng hoặc lớn hơn tập đoàn nước ngoài ở tại thị trường Việt
Nam và hoàn toàn có thể cạnh tranh với tập đoàn nước ngoài. Về mặt kinh tế
quốc gia, tập đoàn trong nước rõ ràng khi hoạt động nộp thuế đầy đủ, tạo công
ăn việc làm cho người Việt Nam. Tại mọi thời điểm khó khăn của nền kinh tế, biến
động lớn về tất cả lĩnh vực các doanh nghiệp nước ngoài là những doanh nghiệp
đầu tiên sẽ rời khỏi Việt Nam trước, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục
ở lại hy sinh và tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Do đó, công tác
kêu gọi Nhà đầu tư nước ngoài cũng nên nhận định lại trên cơ sở kêu gọi nhà đầu
tư nước ngoài mở cửa, tham gia trên cơ sở công bằng, tạo giá trị cho tất cả các
bên cho BCG và cổ đông BCG nên chúng ta không nên kêu gọi nhà đầu tư nước
ngoài bằng mọi giá. Cách đây 2 năm, BCG thương lượng với một nhà đầu tư
nước ngoài rất lớn, rất uy tín về mảng tái tạo năng lượng, đã ký Term Sheet.
Nhưng đến thời điểm cuối cùng HĐQT họp lại và ngừng vì quyền lợi cổ đông bị
ảnh hưởng lớn, tiềm năng phát triển giới hạn rất nhiều do sự kiểm soát trong điều
khoản của đối tác nước ngoài. Chúng tôi xin phép Quý cổ đông, HĐQT mở cửa
công bằng với đối tác trong và ngoài nước trên cơ sở đối tác tham gia vào BCG
mang lại giá trị tốt nhất cho BCG. Các đối tác đang và sẽ thương thảo sẽ trên
nguyên tắc đó.
22. Ý kiến thứ 22 - Cổ đông Ngô Thanh Thảo:
Với việc niêm yết BCG Land và Nguyễn Hoàng tính giá ban đầu là bao nhiêu. Dự
kiến khi nào niêm yết BCG Energy?
Trả lời:
Niêm yết Nguyễn Hoàng dự kiến niêm yết Quý II/2022 trên sàn HNX dựa trên cơ
sở chín muồi của sản xuất kinh doanh và hoạt động M&A hiện tại của Tập đoàn.
Chúng tôi đang làm việc với các đơn vị tư vấn, Công ty chứng khoán để ngoài
việc định giá các thủ tục đang tiến hành thì giá dự kiến chào bán IPO tính toán
dựa trên chỉ số tài chính của Công ty cũng như điều kiện thị trường. Dự kiến
khoảng 15.000 - 20.000 đồng/cổ phần tùy theo điều kiện thị trường chúng tôi phát
hành IPO ra công chúng. Việc IPO hay niêm yết trên sàn HNX chúng tôi sẽ làm
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việc cụ thể với đơn vị tư vấn và sẽ công bố trong thời gian ngắn nhất để Quý cổ
đông có thể chủ động tham gia trên thị trường.
Nguyễn Hoàng dự kiến ban đầu niêm yết trên sàn UPCoM, khi đạt điều kiện 2
năm sẽ IPO hoặc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên,
gần đây có nhiều thay đổi mang tính tích cực hơn: Nguyễn Hoàng đang có những
cơ hội rất lớn từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng của dòng sản phẩm từ Trung Quốc
sang Châu Âu. Nguyễn Hoàng đã hoàn tất công tác M&A với một Công ty
Logistic tại Đức mở ra nhiều cơ hội cho Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng cũng vừa
hoàn tất M&A mua lại công ty sở hữu tích rừng trồng rất lớn, đảm bảo nguồn
cung đầu vào cho Nguyễn Hoàng nên cơ hội phát triển của Nguyễn Hoàng trong
thời gian sắp tới cải thiện nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu đề ra nên chúng tôi
mạnh dạn ký kết với đơn vị tư vấn là VCBS và Ban lãnh đạo sẽ làm việc chặt chẽ.
BCG Land đã ký hợp đồng với PwC để làm công tác kiểm toán và các đơn vị tư
vấn khác để làm công tác định giá. Dự kiến ban đầu là giá khởi điểm có thể trên
20.000 đồng/cổ phần.
Các công tác niêm yết của BCG Energy đang được tiến hành, BCG Energy cũng
đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn và PwC để thực hiện công tác định giá và
kiểm toán, dự kiến là niêm yết vào Quý IV/2022.
Kế hoạch tăng vốn của BCG Land, BCG Energy và Nguyễn Hoàng có 2 mục đích
là: i) Phát triển các dự án đang thực hiện, thay cho nguồn vốn nợ, gián tiếp giảm
nợ; ii) Tăng tỷ lệ vốn sở hữu cho các dự án BĐS, để làm giảm áp lực tài chính cho
các dự án này, và đón được điểm rơi lợi nhuận trong thời gian tới.
23. Ý kiến thứ 23 - Cổ đông Lâm Gia Khanh:
Cho hỏi về kế hoạch Công ty phát hành thêm cổ phần, phát hành riêng cho cổ đông
chiến lược và IPO BCG Land, Nguyễn Hoàng. Không biết Công ty có dùng số tiền
đó dể giảm bớt nợ không hay chỉ để tăng vốn vì nợ thấy hơi cao không xét đến chỉ số
nợ trên vốn chủ sở hữu. Xin cám ơn.
Trả lời:
Kế hoạch tăng vốn của BCG Land và Nguyễn Hoàng thông qua IPO được sử
dụng 2 mục đích là phát triển các dự án hiện hữu như điện gió đang thi công, Bất
động sản đang triển khai, mở rộng sản xuất tăng công suất của Nguyễn Hoàng.
Dùng nguồn vốn IPO để triển khai, gián tiếp giảm nợ. Các dự án, đặc biệt dự án
Bất động sản vì đang đợi khung pháp lý, tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong cơ cấu
vốn của những dự án đó đảm bảo thời gian chờ pháp lý không ảnh hưởng áp lực
tài chính tạo ra thêm lợi thế cho BĐS, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm rất đáng
kể, giảm dưới 2, phấn đấu dưới 1 nếu thuận lợi.
24. Ý kiến thứ 24 - Cổ đông Vũ Hoàng Dương:
Năm qua các chỉ số tăng trưởng của Công ty đều rất tốt. Tuy nhiên dòng tiền từ hoạt
động kinh doanh vẫn âm rất cao qua nhiều năm liền. Điều này sẽ ảnh hưởng tới hoạt
động kinh doanh và cơ cấu nguồn vốn của cty. Đề nghị ban lãnh đạo giải thích rõ về
tiêu chí này cũng như kế hoạch cải thiện dòng tiền trong tương lai.
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Trả lời:
Tôi nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây. Dòng tiền chung là âm do đầu tư tăng cao trong
giai đoạn đầu tư nên dòng tiền nguồn vốn đầu tư lớn hơn rất nhiều so với lợi
nhuận đem lại. Dòng tiền âm đưa vào tài sản để hình thành tài sản trong tương
lai hoạt động kinh doanh nhà máy điện tạo ra doanh số đủ vừa trả nợ của nhà
máy, thặng dư tạo ra lợi nhuận của Công ty. Dòng tiền dương tiếp tục đầu tư 2-3
nhà máy điện mới nên cộng lại là âm. Tài trợ vốn đầu tư đó thông qua hình thức
hoặc là từ nợ hoặc là từ vốn tự có, tài trợ từ ngân hàng hay tăng vốn phát hành.
Doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư, dòng tiền âm hình thành tài sản, nếu
không là rủi ro.
25. Ý kiến thứ 25 - Cổ đông Phan Hải Trường và của Phóng viên:
-

Việc góp 5.000 tỷ đồng vào Bảo hiểm AAA có mang lại hiệu quả không trong khi
AAA vẫn đang bị lỗ luỹ kế?

-

Mong Ban Lãnh Đạo chia sẻ thêm về việc góp thêm 5,000 tỷ vào BCG Financial.
Mục đích sử dụng, định hướng BCG Financial là gì?

Trả lời:
Mảng hoạt động thứ 5 của Tập đoàn là nghiệp vụ tài chính. Việc đóng góp thêm
5,000 tỷ đồng vào BCG Financial để phát triển màng bảo hiểm và dịch vụ tài
chính, chứ không chỉ để góp vốn vào AAA.BCG Financial sở hữu mua lại AAA và
đã có giải thích rất rõ mua lại sau khi trừ lỗ, giá mua tốt, gần như thấp hơn tiền
mặt AAA đang có. AAA lỗ nhưng tiền mặt nhiều không nợ, mua với giá gần bằng
tiền mặt. Việc mua đã trừ khoản lỗ, không hợp nhất. Đây là khoản đầu tư tốt.
Trong 6 tháng đầu năm, kế hoạch đầu tư AAA rất tốt, tái mở lại các chi nhánh
đóng cửa. Cuối năm nay sẽ có báo cáo và tôi tin sẽ là những kết quả tốt. AAA hiện
tại là Bảo hiểm phi nhân thọ chúng tôi muốn mở rộng bảo hiểm nhân thọ, nên sẽ
tăng vốn. Ngành bảo hiểm được đánh giá là ngành tiềm năng trong nền kinh tế.
Triển khai hoạt động Fintech Bamboo ID với định hướng phát triển thành một hệ
ngân hàng số Digital Banking, sử dụng hệ sinh thái của Tập đoàn. Mong muốn
đầu tư chiến lược vào hệ thống ngân hàng vì chúng tôi tin rằng hoạt động ngân
hàng của Việt Nam có một tương lai rất sáng lạn trong bối cảnh nền kinh tế hiện
tại. Do đó, tăng vốn BCG Financial để thực hiện chiến lược đó.
26. Ý kiến thứ 26 - Cổ đông Nguyễn Như Mẫn:
-

Khoản mục phải thu ngắn và dài hạn của Công ty rất lớn, đặc biệt là phải thu khác
chiếm tỷ lệ cao nhưng không có thuyết minh rõ, có phải là phải thu cá nhân hay tổ
chức nào?

-

Mảng dược phát triển như thế nào trong trung và dài hạn trong bối cảnh cạnh
tranh cao giữa các công ty dược kế hoạch phát triển như thế nào, và sẽ chiếm tỷ
trọng bao nhiêu trong tương lai trong cơ cấu doanh thu lợi nhuận trong trung dài
hạn.
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Trả lời:
Khoản phải thu của Tập đoàn rất lớn nên mọi người quan ngại có thu hồi được
không. Khoản phải thu từ 3 nguồn, nên khi bàn giao các dự án phải chuyển thành
doanh thu ngay lập tức.
-

Phải thu thứ 1 do hạch toán kế toán, tài sản là BĐS các căn hộ đang nắm giữ,
thanh lý hợp đồng bán căn hộ cho nơi khác - Do đặc tính kinh doanh BĐS.

-

Phải thu thứ 2 là do có khối lượng xây dựng rất lớn, trong mảng năng lượng,
xây dựng tổng thầu, ứng trước 30-40%, chưa nghiệm thu mà hạch toán phải
thu, không còn là khoản phải thu.

-

Phải thu thứ 3 là M&A ứng trước một phần tiền trả, đối tác hoàn thiện thủ tục
pháp lý chúng ta thanh toán phần tiền còn lại, chưa trả hết tiền, mới trả 5070%, quá trình đối tác bán hoàn thiện xong mới trả phần còn lại.

Các khoản này được hạch toán vào doanh thu, vào tài sản sau khi các dự án hoàn
thiện.
27. Ý kiến thứ 27 - Cổ đông Dương Trọng Nghĩa:
Chào quý lãnh đạo, tôi có một câu hỏi muốn được giải đáp: Với tình hình thị trường
chứng khoán hiện tại, kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu có bị ảnh hưởng không. Ví
dụ trường hợp của TCD hiện tại nếu phát hành 1:1 giá 10000 thì cổ đông hiện hữu sẽ
bị lỗ ngay 10% trên số cổ phiếu mua mới, vậy công ty có kế hoạch gì để đảm bảo
quyền lợi cho cổ đông trong trường hợp sau khi phát hành thêm thì giá cổ phiếu về
dưới mệnh giá. Xin cảm ơn.
Trả lời:
Với tình hình thị trường hiện nay chưa phù hợp để phát hành thêm cổ phiếu.
Câu hỏi của Quý cổ đông ví dụ về TCD chưa rõ lắm. Tuy nhiên, nếu TCD phát
hành 1:1 với giá 10.000 đồng trong khi giá thị trường cao hơn thì quyền lợi cho
cổ đông hiện hữu, nếu giá thị trường thấp hơn thì xem việc phát hành sẽ không
thành công vì vậy, HĐQT sẽ quyết định thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện.
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