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Bản công bố thông tin này có những lưu ý sau: 

- Thông tin, dữ liệu sử dụng trong báo cáo này được cung cấp từ Công ty Cổ phần Tân 

Mai Lâm Đồng và được tham khảo từ các nguồn được coi là đáng tin cậy vì vậy 

VICS sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu; Các BCTC và số 

liệu thu thập và được sử dụng trong Báo cáo này bao gồm:  

 Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng năm 2016, 2017 đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán SG-VN; 

 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 của Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng do 

Công ty tự lập; 

- VICS giả định rằng Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng tuân thủ đầy đủ các luật và 

quy định của Nhà nước và các quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh. 
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VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN  ........................................ 16 
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NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng  

Tổng Công ty Giấy Việt Nam - Công ty TNHH  

Địa chỉ trụ sở chính: Số 25A - Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

Điện thoại: (84-4) 3824 7773   Fax: (84-4) 3826 0381 

Người đại diện: Ông Nguyễn Việt Đức 

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là 

chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những 

thông tin và số liệu này. 

2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn 

Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng 

Địa chỉ trụ sở chính: xã Đạ Oai, huyện Đa Huoai, tỉnh Lâm Đồng. 

Điện thoại: 0633 932 268  Fax: 0633 932 286   

Người đại diện: Ông Trần Đức Thịnh 

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là 

chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những 

thông tin và số liệu này. 

3. Tổ chức tư vấn  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  

Địa chỉ trụ sở chính: Villas 03, số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ chi nhánh:    Tầng 4, tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, 

Hà Nội.    

Điện thoại:   (84.4) 3514 8838 - Fax: (84.4) 3514 8768 

Website:  www.vics.vn. 

Người đại diện:  Ông Nguyễn Xuân Biểu 

Chức vụ:    Tổng Giám đốc  

http://www.vics.vn/
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 Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn 

do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam tham gia lập trên 

cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng. Chúng tôi đảm bảo rằng 

việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin 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 Tân Mai Lâm Đồng cung cấp. 

II. CÁC KHÁI NIỆM 

Công ty : Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng 

CTCP : Công ty Cổ phần 

Công ty có vốn nhà nước 

chuyển nhượng 

: Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng 

Tổ chức là chủ sở hữu vốn 

chuyển nhượng 

: Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH  

Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và 

Công Nghiệp Việt Nam. 

VICS : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và 

Công Nghiệp Việt Nam 

Bản công bố thông tin : Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài 

chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông 

tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết 

định đầu tư chứng khoán. 

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

Cổ đông : Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một phần hoặc một số 

cổ phần đã phát hành của Công ty 

Điều lệ Công ty : Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng 

VINAPACO : Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH  

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

HĐQT : Hội đồng quản trị 

LNST : Lợi nhuận sau thuế 

TNDN : Thu nhập doanh nghiệp 

Sở KHĐT : Sở Kế hoạch Đầu tư 
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TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG  

1. Thông tin cơ bản về tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng. 

- Tên Công ty: Tổng Công ty Giấy Việt Nam - Công ty TNHH. 

- Tên giao dịch: VINAPACO. 

- Vốn điều lệ: 1.213.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm mười ba tỷ đồng) 

- Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội. 

- Điện thoại: (84-4) 3824 7773   Fax: (84-4) 3826 0381 

- Email:  vp.hn@vinapaco.com.vn.  

- Website: www.vinapaco.com.vn.  

- Logo:  

- Giấy chứng nhận ĐKKD số 2600357502 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội 

cấp đăng ký lần đầu ngày 12/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 20/04/2011. 

- Ngành nghề kinh doanh chính: 

+ Sản xuất, kinh doanh nguyên liệu giấy, bột giấy, giấy, các sản phẩm từ giấy, khai thác 

chế biến gỗ, các sản phẩm từ gỗ, kinh doanh các loại nông, lâm sản, gỗ (trừ các loại gỗ nhà 

nước cấm) và các sản phẩm chế biến từ gỗ;  

+ Dịch vụ khoa học công nghệ, vật tư kỹ thuật và phục vụ sản xuất kinh doanh đời sống, 

dịch vụ vận tải hàng hóa, lâm sản và bốc xếp hàng hóa vật tư; 

+ Khai hoang trồng rừng, khai thác rừng, khoanh nuôi làm giàu rừng; 

+ Nghiên cứu khoa học và công nghệ, thực hiện các dịch vụ thông tin, đào tạo, tư vấn 

đầu tư, thiết kế công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong các lĩnh vực: 

nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị phụ tùng, các sản phẩm giấy, xenluylo, nông, lâm, nghiên cứu 

cây nguyên liệu và các vấn đề lâm sinh xã hội và môi trường có liên quan đến ngành công 

nghiệp giấy. 

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển  

Hình thành từ năm 1976, sau nhiều lần thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức để phù hợp 

với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ đất nước đến ngày 29/04/1995 theo Quyết định số 

256/1995/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Giấy Việt Nam được thành lập 

trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, lưu thông, sự nghiệp về ngành giấy thuộc  

mailto:vp.hn@vinapaco.com.vn
http://www.vinapaco.com.vn/
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Bộ Công nghiệp nhẹ và các đơn vị sản xuất kinh doanh nguyên liệu giấy thuộc Bộ lâm 

nghiệp và các địa phương. 

Lần thứ I (giai đoạn 1976 – 1978): Năm 1976, Công ty Giấy Gỗ Diêm phía Bắc và 

công ty Giấy Gỗ Diêm phía Nam được thành lập. Hai công ty thực hiện chức năng quản lý 

sản xuất đối với các xí nghiệp quốc doanh giấy gỗ diêm Trung ương. 

 Lần thứ II (giai đoạn 1978 - 1984): Đến năm 1978, Liên hiệp Xí nghiệp Giấy Gỗ 

Diêm (LHXNGGD) tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất hai công ty Giấy Gỗ Diêm phía Bắc và 

phía Nam hoạt động theo Nghị định 302/CP ngày 01/12/1978 của Hội đồng Chính phủ. 

 Lần thứ III (giai đoạn 1984 - 1990): Do hoàn cảnh đất nước còn lạc hậu, để thuận 

lợi trong quản lý và điều hành sản xuất. Năm 1984, LHXNGGD toàn quốc được tách ra 

thành hai Liên hiệp khu vực. LHXNGGD1 phía Bắc và LHXNGGD2 phía Nam. Mặc dù 

cho đến năm 1987, có Quyết định số 217/HĐBT nhưng thực tế hai Liên hiệp khu vực vẫn 

hoạt động như LHGGD toàn quốc vì thời gian này vẫn còn cơ chế bao cấp. Các đơn vị 

thành viên phụ thuộc toàn diện vào Liên hiệp. 

Lần thứ IV (giai đoạn 1990 - 1993): Năm 1987, Quyết định 217/HĐBT của chủ tịch 

Hội đồng Bộ trưởng ra đời nhằm xoá bỏ cơ chế quản lý bao cấp, tháo gỡ khó khăn cho các 

xí nghiệp quốc doanh. Sự đổi mới cơ chế quản lý tạo cho xí nghiệp có quyền tự  chủ về tài 

chính và sản xuất kinh doanh. Vai trò và tác dụng của Liên hiệp lúc đó bị lu mờ dần. Để phù 

hợp với cơ chế quản lý mới. Ngày 13/8/1990, Liên hiệp sản xuất xuất nhập khẩu Giấy Gỗ 

Diêm (LHSX-XNK GGD) được thành lập theo Quyết định số 368/CNn-TCLĐ của Bộ Công 

nghiệp nhẹ trên cơ sở hợp nhất hai LHXNGGD số 1 và 2. LHSX-XNK GGD toàn quốc hoạt 

động theo điều lệ liên hiệp xí nghiệp quốc doanh ban hành tại Nghị định số 27/HĐBT ngày 

22/3/1989. 

 Lần thứ V (giai đoạn 3/1993 đến 1/2005): Để mở rộng chức năng kinh doanh, dịch 

vụ thương mại của LHSX-XNK GGD trên nền kinh tế mở cửa. LHSX-XNK GGD được 

chuyển đổi tổ chức và hoạt động thành Tổng công ty Giấy Gỗ Diêm Việt Nam theo Quyết 

định số 204/CNn-TCLĐ ngày 22/3/1993 của Bộ Công nghiệp nhẹ. Tổng công ty Giấy Gỗ 

Diêm là tổ chức sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại và hoạt động chuyên 

ngành Giấy Gỗ Diêm. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là: Tổ chức sản xuất kinh doanh xuất 

nhập khẩu thương mại và hoạt động dịch vụ chuyên ngành Giấy Gỗ Diêm. Tổng công ty 

làm đầu mối quản lý, đại diện ngành kinh tế kỹ thuật và giữ vai trò hạt nhân của Hiệp hội 

Giấy Việt Nam. 

Năm 1995 thực hiện Quyết định số 91/1994/QĐ - TTg ngày 07/3/1994 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã 

ra Quyết định số 256/1995/QĐ - TTg ngày 29/4/1995 thành lập Tổng công ty Giấy Việt 

Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, lưu thông, sự nghiệp về ngành giấy 
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thuộc Bộ Lâm nghiệp và các địa phương. Tổng công ty Giấy Việt Nam là Tổng công ty Nhà 

nước hoạt động kinh doanh, mục đích để tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường 

trong nước. 

Triển khai thực hiện Quyết định này, ngày 02/08/1995, Chính phủ ban hành nghị 

định số 52/CP phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam. 

Theo đó, Công ty giấy Bãi Bằng là một trong 15 đơn vị thành viên hạch toán độc lập của 

Tổng công ty Giấy Việt Nam.  

Lần thứ VI (giai đoạn 02/2005 đến nay): Với sứ mệnh được xây dựng để trở thành 

tập đoàn kinh tế mạnh về sản xuất bột giấy và giấy tại Việt Nam và trong khu vực có trình 

độ công nghệ tiên tiến, có đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp góp phần tích cực 

vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mang lại lợi ích cho người lao động, 

cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Ngày 01/02/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2005/QĐ-

TTg thành lập Tổng công ty Giấy Việt Nam (TCT GVN) là doanh nghiệp Nhà nước 

(DNNN) hạng đặc biệt hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, chịu sự quản lý 

trực tiếp của Bộ Công Thương. 

 Để hoạt động phù hợp theo luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 25 tháng 06 

năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 983/QĐ -TTg Chuyển Công ty mẹ Tổng 

công ty Giấy Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 

làm chủ sở hữu. 

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Giấy Việt Nam 

(VINAPACO) không ngừng phát triển lớn mạnh, với quy mô gồm: 11 Phòng, Ban chức 

năng; 28 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 2 đơn vị sự nghiệp khoa học, 6 đơn vị hạch toán báo 

sổ, 2 công ty con và 16 công ty liên kết. 

Năng lực sản xuất của VINAPACO đạt xấp xỉ 200 nghìn tấn bột giấy/năm và 300 

nghìn tấn giấy/năm, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo vệ môi trường đạt tiêu 

chuẩn Quốc gia. Quá trình sản xuất kinh doanh khép kín từ khâu quy hoạch phát triển vùng 

nguyên liệu gỗ đến khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm giấy. 

Bên cạnh mục tiêu sản xuất kinh doanh hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao, Tổng 

công ty Giấy Việt Nam luôn duy trì thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội, 

người lao động. Đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường, coi đó là một trong những điều kiện 

tiên quyết để phát triển bền vững. 

Với hệ thống công nghệ hiện đại, ưu thế vượt trội về chế biến giấy và bột giấy, cùng 

với chiến lược đầu tư mở rộng, phát triển toàn diện, VINAPACO đã khẳng định được vị thế 

ngày càng vững chắc trong ngành công nghiệp giấy Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.  
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3. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng 

Tổng Công ty Giấy Việt Nam là cổ đông của Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng. 

4. Số cổ phiếu sở hữu:  

 Tổng số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng đang lưu hành: 

2.343.961 cổ phần. 

 Tổng số lượng cổ phiếu VINAPACO đang sở hữu  100.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 

4,27% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Tân Mai Lâm Đồng). 

 Tổng Công ty Giấy Việt Nam thực hiện thoái 100.000 cổ phiếu, bằng 4,27% 

tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng và 

bằng 100% số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại Công ty cổ phần Tân Mai Lâm Đồng. 

 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NHÀ NƯỚC 

CHUYỂN NHƯỢNG 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

 Thông tin cơ bản về Công ty. 

- Tên Công ty  : Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng 

- Tên tiếng Anh  : Tan Mai Lam Dong Joint Stock Company 

- Tên viết tắt  : TMLĐ 

- Trụ sở chính  : xã Đạ Oai, huyện Đa Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

- Điện thoại  : 0633 932 268   

- Fax   : 0633 932 286 

- Vốn điều lệ đăng ký : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ  đồng). 

- Vốn điều lệ thực góp : 23.434.205.125 đồng (Hai mươi ba tỷ, bốn trăm ba mươi bốn 

triệu, hai trăm linh năm nghìn, một trăm hai mươi lăm đồng) 

- Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800886481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng 

cấp lần đầu ngày 08/02/2010. 

- Ngành nghề kinh doanh:  

 Sản xuất, kinh doanh giấy, Cellulose, nguyên liệu gỗ (gỗ tròn, gỗ ván, gỗ dăm), các 

sản phẩm từ giấy, nguyên liệu giấy, bột giấy, hóa chất, vật tư, thiết bị phụ tùng 

ngành giấy; 

 Bán buôn tổng hợp; 

 Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về giấy và lâm sinh; 
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 Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp; 

 Trồng cây nguyên liệu giấy; Sản xuất kinh doanh cây giống; Khảo sát, thiết kế lâm 

sinh; 

 Gia công in ấn các loại tập vở, sách, tạp chí, bao bì, nhãn hiệu; 

 Trồng cây cao su, cây công nghiệp, cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp khác. 

 Lịch sử hình thành và phát triển 

 Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng được thành lập từ ngày 08/02/2010 theo giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5800886481 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm 

Đồng cấp. 

 Các cổ đông sáng lập : Công ty CP Tập Đoàn Tân Mai, Tổng Công ty Giấy Việt 

Nam, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần 

Đồng Nai. Trong đó Công ty CP Tập Đoàn Tân Mai nắm tỷ lệ chi phối chiếm 75% 

vốn điều lệ theo đăng ký. 

 Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng được thành lập để thực hiện việc đầu tư xây 

dựng dự án Nhà máy Bột giấy Tân Mai Lâm Đồng và Cụm Công nghiệp Đạ Oai, 

huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng. 

 Hiện nay, các dự án Nhà máy Bột giấy Tân Mai Lâm Đồng và Dự án Cụm Công 

nghiệp Đạ Oai đã bị UBND Tỉnh Lâm Đồng thu hồi giấy phép đầu tư. 

 Lý do thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy bột giấy Tân Mai Lâm Đồng: 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai xin trả lại không thực hiện đầu tư nhà máy bột 

giấy Tân Mai Lâm Đồng. 

 Lý do chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Cụm công 

nghiệp Đạ Oai, huyện Đạ Huoai: nhà đầu tư không có khả năng tài chính để tiếp tục 

triển khai thực hiệnj dự án. 

2. Cơ cấu tổ chức công ty 
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Sơ đồ  1 – Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 

Đại hội đồng Cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực 

cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. 

Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách 

tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm 

soát của Công ty. 

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều 

lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định; Hiện tại 

HĐQT Công ty có 3 thành viên. 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

STT Tên Chức vụ 

1 Trần Đức Thịnh Chủ tịch HĐQT  

2 Ninh Đức Yên Thành viên HĐQT 

3 Nguyễn Thị Phi Yến Thành viên HĐQT 

Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có 

nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài 

chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị  

Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

STT Tên Chức vụ 

1 Phan Cảnh Thông Trưởng ban 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 
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2 Phạm Thanh Thiện Ủy viên 

3 Võ Phú Đức Ủy viên 

 

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế 

đến quý gần nhất 

Đơn vị tính:  đồng 

ST

T 
Chỉ tiêu 31/12/ 2016 31/12/2017 

% 

tăng/giảm 
30/06/2018 

1 

Tổng giá trị tài 

sản 
23.434.205.125 23.434.205.125 - 23.448.205.125 

2 Doanh thu thuần  - - - - 

3 

Lợi nhuận thuần 

từ hoạt động kinh 

doanh 

- - - - 

4 Lợi nhuận khác (2.100.000) (3.500.000) (71,43)% - 

5 
Lợi nhuận trước 

thuế 
(2.100.000) (3.500.000) (71,43)% - 

6 
Lợi nhuận sau 

thuế 
(2.100.000) (3.500.000) (71,43)% - 

7 

Tỷ lệ lợi nhuận 

chi trả cổ tức 
- - - - 

8 

Tỷ lệ chi trả cổ 

tức 
- - - - 

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm  2016; năm 2017 đã kiểm toán; BCTC 6 tháng 2018 do 

Công ty Cổ phần Tân Mai  Lâm Đồng tự lập) 

Công ty đang trong giai đoạn đầu tư nên chưa có doanh thu. 

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh 

toán  
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Hệ số thanh toán ngắn hạn 

(Tài sản lưu động/Nợ ngắn 

hạn) 

Lần - 1.093 

Hệ số thanh toán nhanh (Tài 

sản lưu động – Hàng tồn 

kho)/Nợ ngắn hạn) 

Lần - 1.093 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số nợ/Tổng tài sản Lần - 0,0001 

Hệ số nợ/Vốn Chủ sở hữu Lần - 0,0001 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt 

động  
   

Vòng quay hàng tồn kho (Giá 

vốn hàng bán/HTK bình 

quân) 

Vòng - - 

DTT/Tổng TSBQ Lần - - 

Chỉ tiêu về khả năng sinh 

lời  
   

Lợi nhuận sau thuế/DTT % - - 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ 

sở hữu BQ 
% (0,009)% (0,015)% 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản BQ % (0,009)% (0,015)% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% - - 

Chỉ tiêu liên quan đến cổ 

phần     

Thu nhập trên một cổ phần 

EPS (đồng/cổ phần) đồng/cổ phần (0,89) (1,49) 
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(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2016; năm 2017 đã được kiểm toán ) 

5. Kế hoạch lợi nhuận năm tiếp theo 

Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2018 

Kế hoạch 
% tăng/giảm so 

với năm 2014 

Doanh thu thuần   đồng - - 

Lợi nhuận sau thuế  đồng - - 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 

thuế/doanh thu thuần 
% - - 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 

thuế/Vốn chủ sở hữu 
% - - 

Cổ tức % - - 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng ) 

Do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, hơn nữa các dự án đầu tư của Công ty đã bị thu 

hồi nên trong năm 2018 Công ty cũng sẽ chưa có doanh thu, lợi nhuận nên Công ty 

không xây dựng chỉ tiêu kế hoạch. 

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty  

Không có 

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

hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn 

Không có 

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN  

1. Loại cổ phiếu:   Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá:   10.000 đồng/cổ phần 

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 100.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,27% tổng 

số cổ phiếu đang lưu hành)  

4. Giá khởi điểm đấu giá: Theo Quyết định của chủ sở hữu - Tổng Công ty Giấy Việt 

Nam, mức giá khởi điểm bán đấu giá là 10.000 đồng/cổ phần. 

5. Phương pháp tính giá: tính giá theo phương pháp tài sản  

Phương pháp tài sản: Là phương pháp ước tính giá trị của doanh nghiệp dựa trên giá trị thị 

trường của tổng tài sản của doanh nghiệp 
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Giá thị trường của doanh nghiệp được tính dựa trên bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp 

và giá trị của vốn chủ sở hữu được tính như sau: 

VE = VA - VD 

Trong đó:  VE: Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu 

  VA: Giá trị thị trường của toàn bộ tài sản 

  VD: Giá trị thị trường của nợ. 

Giá cổ phiếu = 
VE 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 1791/CT-TTA.TĐG ngày 12/07/2018 của Công ty 

Cổ phần Thẩm định giá Trung Tín về việc định giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm 

Đồng để làm cơ sở cho việc tư vấn chuyển nhượng cổ phần, tại thời điểm 30/06/2018:  

- Giá trị tài sản doanh nghiệp: 23.448.205.125 đồng 

- Nợ phải trả: 17.500.000 đồng 

- Giá trị thực tế phần vốn của doanh nghiệp: 23.430.705.125 đồng. 

- Số lượng cổ phần: 2.343.961 cổ phần 

- Giá trị một cổ phần Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng: 9.996 đồng/cổ phần. 

Căn cứ vào mức giá trên, HĐTV Tổng Công ty Giấy Việt Nam quyết định giá khởi điểm 

bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng là 10.000 đồng/cổ phần 

6. Phương thức chuyển nhượng vốn: Bán đấu giá công khai tại Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam  

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và 

Công Nghiệp Việt Nam  

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Tổng Công ty Giấy Việt Nam dự kiến thoái 

vốn trong Quý IV/2018 

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá do 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp ban hành 

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài  

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng không giới 

hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. 

Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng chưa phải là công ty đại chúng, vì vậy, Công 

ty không bị giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. 

11.   Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng  

Không có 
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12.   Các loại thuế có liên quan  

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện theo Thông tư 92/2015/TT – BTC ngày 

15/06/2015 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối 

với cá nhân cư trú và có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ – CP ngày 

12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về thuế. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo Thông tư 96/2015/TT – BTC 

ngày 22/06/2015 “Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 

12/2015/NĐ – CP ngày 12/12/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều 

của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

78/2014/TT - BTC ngày 18/06/2014, thông tư số 119/2014/TT – BTC ngày 

25/08/2014; Thông tư số 151/2014/TT – BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính” 

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN 

 Thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại doanh nghiệp không cần nắm giữ 

cổ phần. 

 Việc thoái vốn của Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm 

Đồng nhằm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại Tổng Công ty Giấy Việt 

Nam, từng bước nâng cao năng lực tài chính của Công ty mẹ, tập trung các nguồn lực 

cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính. 

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN 

1. Tổ chức tư vấn: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT 

NAM (VICS)  

Trụ sở chính  : Số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ   : Tầng 4, tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, 

TP. Hà Nội     

Điện thoại    : (84.4) 3514 8838 - Fax: (84.4) 3514 8768 

Website  : www.vics.vn.  

2. Tổ chức định giá 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ TRUNG TÍN 

http://www.vics.vn/


 TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM 

 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 17 | P a g e  

 

Trụ sở chính   : Số R75 đường Võ Thị Sáu, KP 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại  :  0902 777 057 

  

3. Tổ chức kiểm toán: 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SG - VN  

Địa chỉ   : 5/1 Đoàn Thị Điểm, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 

Minh. 

Điện thoại  :  028 399 580249  Fax:  028 399 580260 

Website  : www.sg-vn.com.vn 

 

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG 

THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 

CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG  

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin tài chính và số liệu trong Bản công bố thông tin này là 

chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những 

thông tin và số liệu này. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2018 

           

ĐẠI DIỆN 

TỔ CHỨC TƯ VẤN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký, đóng dấu ban hành) 
 

Nguyễn Xuân Biểu 

ĐẠI DIỆN  

TỔ CHỨC THOÁI VỐN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký, đóng dấu ban hành) 
 

Nguyễn Việt Đức 

 

 

 

http://www.uhy.vn/

