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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2018 
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BÁO CÁO TỔNG KẾT 

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017 

 

PHẦN I: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

Năm 2017 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim 

ngạch thương mại hay khách du lịch đến Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam 

đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 

năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016, nay vượt mục tiêu đề ra 6,7%, và là mức 

tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê. 

Tuy nhiên bội chi ngân sách, năng suất lao động thấp, thiên tai vẫn là những thách thức với 

nền kinh tế.   

Trong hoàn cảnh đó, kinh tế Việt Nam trong năm qua vẫn đạt những thành tích đáng 

ghi nhận. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt kỷ lục, 

vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với 

cùng kỳ năm 2016, là mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Có tới 5 dự án trị giá tỷ USD được 

cấp chứng nhận đầu tư trong năm nay. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở 

mức 3,53%, thấp hơn mức trần là 4%; thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến 

tích cực; mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định. Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp hạng năng lực cạnh 

tranh của Việt Nam tăng 5 bậc, lên thứ 55/137; Ngân hàng Thế giới xếp hạng về môi trường 

kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc, lên thứ 68/190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chỉ số phát 

triển bền vững của Việt Nam năm 2017 tăng 20 bậc, lên mức 68/157 quốc gia, vùng lãnh 

thổ.  

1. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 

Kết quả kinh doanh hợp nhất sau kiểm toán cho năm 2017 Công ty Cổ phần Bamboo Capital 

(BCG) với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.991 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch 

đề ra, cùng lợi nhuận sau thuế gần 60 tỷ đồng chưa đạt kế hoạch đề ra (80,9 tỷ đồng). 
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a. Kết quả kinh doanh hợp nhất công ty năm 2017 

ĐVT: triệu đồng 

 

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty tăng hơn 20% trong năm 

2017 vừa qua, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 4% so với cùng kỳ năm 2016, qua 

đó chưa đạt được kế hoạch năm đề ra. Nguyên nhân chính đến từ việc Công ty sử dụng đòn 

bẩy để rót vốn đầu tư vào việc phát triển các dự án hạ tầng và bất động sản lớn dẫn đến doanh 

thu từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ giảm, đồng thời chi phí lãi vay tăng mạnh. Nhiều 

dự án đã hoàn thành và đang trong giai đoạn khai thác, dự kiến sẽ mang lại dòng tiền ổn định 

trong các tháng sắp tới, như dự án khu nghỉ dưỡng Casa Marina ở Quy Nhơn. Ngoài ra, dự 

án BOT 830, cầu nối các khu công nghiệp lớn tại tỉnh Long An với các đường cao tốc ra bến 

cảng, cũng đã hoàn thành và sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 4 năm 2018. 

Đầu tư tài chính ngắn hạn của BCG giảm từ 700 tỷ đồng xuống 50 tỷ đồng, chủ yếu 

do Công ty rút vốn đầu tư tại các Công ty như Thành Vũ Tây Ninh, Ô Tô 1-5, Vinacafe Đà 

Lạt, nguồn vốn này được sử dụng để đầu tư vào các dự án. Đầu tư tài chính dài hạn trong 

năm cũng giảm một nửa từ 1.638 tỷ đồng xuống còn 820 tỷ đồng, nguyên nhân đến từ phần 

thoái vốn của BCG tại Công ty CP XD & PT Nhà Hoàng Anh. Nhưng bên cạnh đó, BCG 

cũng đã ghi nhận khoản giảm đáng kể ở chỉ tiêu nợ phải trả, từ 3.149 tỷ đồng xuống còn 

2.191 tỷ đồng. 

Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp của Công ty, cụ thể là 

lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư, tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng 

1.300 tỷ, phần lớn do giao dịch thoái vốn tại thoái vốn của BCG tại Công ty CP XD & PT 
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Nhà Hoàng Anh vào cuối năm 2017. Bên cạnh đó, Công ty đã dừng đầu tư vào các hoạt động 

thương mại và nông nghiệp có hiệu quả kinh tế thấp như dự án cánh đồng lớn ca cao, cũng 

như đóng hoạt động thương mại cacao. Trong tháng 2 năm 2018 vừa qua, BCG cũng đã 

quyết định thoái vốn khỏi Công ty TNHH TM DV Phú Thuận. Đây là những bước đi đầu 

tiên, song cần thiết để tập trung nguồn lực vào 3 mũi nhọn chính: bất động sản, cơ sở hạ tầng 

và năng lượng tái tạo. Các lĩnh vực này sẽ là nền tảng mang lại sự phát triển đột phá cho 

Công ty trong những năm tới. Hiện BCG đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy 

hoạch 2 dự án năng lượng mặt trời với công suất 40 MW và 100 MW tại tỉnh Long An. 

Trong đó, dự án 100 MW sẽ cùng hợp tác phát triển với đối tác tập đoàn Hanwha của Hàn 

Quốc, dự kiến sẽ hoàn thành và phát điện trước tháng 6 năm 2019. 

b. Cơ cấu doanh thu thuần và lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2017 

ĐVT: triệu đồng 

 

c. Tình hình tài sản và nợ phải trả 

 

Trong năm 2017, vốn điều lệ của BCG giữ nguyên ở mức 1.080 tỷ đồng. Tổng tài sản 

của Công ty hiện tại là 3.548 tỷ đồng, giảm hơn 900 tỷ đồng so với tổng tài sản ở thời điểm 

cuối năm 2016. Đầu tư tài chính ngắn hạn của BCG giảm từ 700 tỷ đồng xuống 50 tỷ đồng. 

Đầu tư tài chính dài hạn trong năm cũng giảm một nửa từ 1.638 tỷ đồng xuống còn 820 tỷ 

đồng. Nhưng bên cạnh đó, BCG cũng đã ghi nhận khoản giảm đáng kể ở chỉ tiêu nợ phải trả, 

từ 3.149 tỷ đồng xuống còn 2.191 tỷ đồng. 
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STT Chỉ tiêu ĐVT  Năm 

2017 

Năm 

2016 

1 Cơ cấu tài sản 

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 

% 
  

36,75 

63,25 

 

38,14 

61,86 

2 Cơ cấu nguồn vốn 

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn 

vốn  

% 
  

61,74 

38,26 

 

70,43 

29,57 

3 Khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán tức thời 

Khả năng thanh toán nhanh 

Khả năng thanh toán hiện hành 

Lần 
  

0,19 

1,04 

1,29 

 

0,09 

2,45 

2,67 

4 Tỷ suất sinh lời 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh 

thu 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh 

thu 

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng 

tài sản 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài 

sản 

Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu 

% 
  

 

3,50 

2,64 

 

2,23 

1,68 

4,40 

 

 

4,63 

3,33 

 

1,93 

1,39 

4,69 

2. Đánh giá kết quả hoạt động các mảng sản xuất kinh doanh 

a. Hoạt động thương mại xuất khẩu: duy trì sự tăng trưởng doanh thu đóng góp nguồn 

thu ngắn hạn cho hoạt động Công ty 

Năm 2017 mảng hoạt động thương mại xuất khẩu của Công ty tiếp tục duy trì tăng 

trưởng ổn định về doanh thu đóng góp và tạo thu nhập ngắn hạn cho Công ty. Hoạt động 

thương mại chủ lực tập trung vào các sản phẩm sản xuất của các công ty thành viên, công ty 

liên kết trong nhóm như: sản phẩm gỗ outdoor Nguyễn Hoàng; ván ghép của Thành Phúc, 

sản phẩm tinh bột sắn của Thành Vũ Tây Ninh, cà phê của Vinacafe Đà Lạt … 

b. Hoạt động cơ sở hạ tầng và dự án bất động sản: chiến lược trung hạn đem lại lợi 

nhuận đột biến cho BCG 

Dự án đầu tư mở rộng đường tỉnh 830&824 (Long An) theo hình thức BOT: 

Đây là dự án BOT đầu tiên của tỉnh Long An được khởi công xây dựng từ tháng 

11/2016 do liên danh nhà đầu tư Bamboo Capital (BCG) và Băng Dương làm chủ đầu tư. 
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Dự án có tổng mức đầu tư là 1.079 tỷ đồng với chiều dài toàn tuyến gần 24km. Với điểm 

đầu tuyến từ cầu An Thạnh và điểm cuối tuyến là ngã tư Đức Hòa – Đức Huệ. Sau gần 18 

tháng thi công và thực hiện các công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tuyến đường mới hiện 

nay đã hoàn thiện khang trang, rộng lớn với 4 làn xe trong đó vận tốc thiết kế 80Km/h, riêng 

các đoạn qua khu đô thị vận tốc 60Km/h, tải trọng thiết kế trục đơn 12 tấn, loại mặt đường 

cấp cao A1. Hiện dự án đã hoàn tất nghiệm thu và đưa vào thu phí trong Quý 2/2018. 

Ngoài ra công ty cũng đã đề xuất tỉnh Long An đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường 

tỉnh khác theo hình thức BT dự kiến sẽ triển khai trong năm 2018. 

Tình hình triển khai các cự án bất động sản trong năm 2017-2018:  

STT Dự án Diện tích Tổng mức đầu tư Ghi chú 

1 Casa Marina Resort 2,5 ha 8 triệu USD Dự án resort nghỉ dưỡng tại 

Qui Nhơn đã hoàn thành và 

đưa vào khai thác giai đoạn 

1 với 56 phòng nghỉ và 

bungalow. 

2 Malibu Resort 11 ha 66 triệu USD Dự án resort và condotel 

nghỉ dưỡng 200 căn villa và 

hơn 400 căn condotel, tọa 

lạc bãi biển đẹp nhất Quảng 

Nam – Đà Nẵng. 

3 Căn hộ Thảo Điền 9.125m2 97,8 triệu USD Dự án tọa lạc mặt tiền 

đường Nguyễn Văn 

Hưởng, Q2 vị trí đắc địa 

xây dựng khu phức hợp căn 

hộ dịch vụ, khách sạn … 

4 Dự án Cầu Rồng 11.487 

m2 

198,2 triệu USD Dự án tọa lạt khu đất vàng 

TP Đà Nẵng với 4 mặt tiền, 

dự kiến quy hoạch khu 

phức hợp TTTM, khách 

sạn, văn phòng và căn hộ 

cao cấp. 

5 Nhà ở xã hội 11ha 62 triệu USD Dự án đề xuất đầu tư xây 

dựng 2.500 căn nhà ở xã 

hội phục vụ cho người thu 

nhập thấp địa bàn Long An. 
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6 Tòa nhà Prince 

Court 

1.048 m2 42 triệu USD Dự án tọa lạc vị trí trung 

tâm Q1, tòa nhà văn phòng 

TRACODI, dự kiến dự án 

đầu tư xây dựng khách sạn 

và văn phòng làm việc. 

 

Với trọng tâm mang lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông và nhà đầu tư, BCG tập 

trung chiến lược phát triển các dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam 

và Đà Nẵng với chi phí nguồn vốn cạnh tranh nhất có thể. Theo đó, Công ty đã tiếp cận các 

nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn của Hàn Quốc quan tâm đến thị trường Việt 

Nam và mong muốn cùng BCG hợp tác phát triển. BCG đã xúc tiến làm việc cùng 3 tập đoàn 

lớn có uy tín của Hàn Quốc là Chosun Refractories, Daewon, Woomi Construction, và sau 

những lần gặp gỡ và trao đổi, 3 tập đoàn này đã quyết định tham gia mua gần 113 tỷ đồng 

trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi BCG, với lãi suất cố định 6%/năm trong kỳ hạn 3 

năm. Dự kiến nguồn vốn huy động được sẽ được sử dụng để tài trợ trực tiếp cho các dự án 

bất động sản nêu trên. 

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm của mình, các tập đoàn trên cam kết sẽ mang đến 

những đóng góp giá trị quý báu cùng những chuẩn mực quốc tế trong việc triển khai các dự 

án bất động sản của BCG. Cụ thể, các dự án bất động sản tại Quảng Nam (Malibu Resort) 

và Đà Nẵng (Cầu Rồng) dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2018 với thời gian xây dựng 

trong khoảng 18 tháng. Các dự án này khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể đóng 

góp vào cơ cấu doanh thu của Công ty trong tương lai. BCG hiện đang gấp rút làm việc với 

đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế Bakh Architecture và cơ bản đã hoàn thành quy hoạch tổng thể 

nhằm triển khai kịp tiến độ đề ra. 

c. Năng lượng tái tạo: chiến lược dài hạn cho mục tiêu trở thành một trong những Công 

ty năng lượng sạch hàng đầu tại Việt Nam 

Trong khi các nguồn năng lượng truyền thống như than đá, dầu mỏ đang dần cạn kiệt, 

giá thành cao, nguồn cung không ổn định, nhiều nguồn năng lượng thay thế đang được các 

nhà khoa học quan tâm, đặc biệt là nguồn năng lượng mặt trời. Là nước gần đường xích đạo, 

Việt Nam với lợi thế là một trong những nước nằm trong dải phân bổ ánh nắng mặt trời nhiều 

nhất trong năm, có tiềm năng rất lớn về nguồn năng lượng mặt trời, đặc biệt là điện năng. 

Việc tiếp cận để tận dụng nguồn năng lượng mới này tại Việt Nam không chỉ góp phần cung 

ứng kịp thời nhu cầu năng lượng của xã hội mà còn giúp tiết kiệm điện năng và giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường. 

Nhằm đón đầu nhu cầu năng lượng điện ngày càng tăng và lợi thế ánh nắng mặt trời 

ổn định tại Việt Nam, BCG hiện đã tiến hành nghiên cứu và có chấp thuận đầu tư cho các 

dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời tại Long An với tổng công suất 190 MW. Ngoài ra, 

BCG cũng đã khảo sát đề xuất đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng (dự án điện gió công suất 150 MW) 

và Quảng Nam (dự án NLMT trên mặt hồ công suất 200 MW) đã có văn bản trình lên Bộ 
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Công Thương trình bổ sung vào quy hoạch điện quốc gia. Để triển khai các dự án nhanh 

chóng, BCG đã tiến hành hợp tác với các đối tác nước ngoài có tiềm lực tài chính và kinh 

nghiệm kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng mặt trời nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành 

một trong những Công ty tiên phong trong lĩnh vực khai thác nguồn năng lượng sạch này tại 

Việt Nam. 

BCG đã và đang hợp tác tiếp xúc với các đối tác chiến lược từ nước ngoài có tiềm lực 

lớn trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, năng lượng gió nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở 

thành một trong những Công ty tiên phong trong lĩnh vực khai thác nguồn năng lượng sạch 

này tại Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2020.  

Ngày 26/01/2018, BCG đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty New Era 

Energy (NERA) Singapore về việc thử nghiệm áp dụng công nghệ blockchain vào đo lường 

các tín chỉ carbon sinh ra sau khi các dự án năng lượng tái tạo của BCG hoàn thành và đi vào 

hoạt động trong tương lai. Với mục đích phổ biến năng lượng tái tạo và nâng cao nhận thức 

về biến đổi khí hậu ở khu vực Đông Nam Á, NERA đã quyết định đầu tư 50 triệu USD vào 

các dự án năng lượng tái tạo do BCG phát triển, đổi lại NERA sẽ được quyền ưu tiên tiếp 

cận và sử dụng các tín chỉ carbon thu được từ những dự án này một khi đi vào hoạt động. 

3. Hoạt động điển hình tại các Công ty thành viên và liên kết 

a. Công ty TRACODI (TCD) 

Hoạt động của TCD trong năm 2017 có sự phát triển ổn định, doanh thu đến từ 3 hoạt 

động chính của Công ty là kinh doanh thương mại, xây dựng hạ tầng và khai thác đá. Đặc 

biệt là mảng xây dựng trong năm đã đóng góp doanh thu hơn 135 tỷ đồng từ thi công đường 

ĐT 830. Mảng khai thác đá doanh thu tăng trưởng mạnh đóng góp 355 tỷ đồng và mảng 

thương mại đạt doanh số 594 tỷ đồng. 

Cụ thể, trong BCTC hợp nhất Q4/2017, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung 

cấp dịch vụ đạt 59,5 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm 2016. Hoạt động tài chính 

cũng mang lại lợi nhuận hơn 4,7 tỷ đồng. Các Công ty liên doanh, liên kết cũng tăng trưởng 

mạnh mẽ mang lại lợi nhuận tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2016. 

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 23,14 tỷ đồng, tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, lợi nhuận đóng góp từ Công ty mẹ đến từ kinh doanh thương mại ở mảng tinh bột 

sắn và mảng khai thác đá từ Công ty Antraco, với số tăng tương ứng là 4 và 4,2 tỷ đồng. 

Lũy kế năm 2017, TRACODI vượt kế hoạch đề ra, đạt doanh thu 1.096,2 tỷ đồng và 

91,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng vượt 125% và 122% kế hoạch năm (báo cáo 

trước kiểm toán). Năm 2018, TRACODI đặt kế hoạch doanh thu 1.101 tỷ đồng và lợi nhuận 

sau thuế là 103,6 tỷ đồng. 

b. Công ty ANTRACO 
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Hoàn tất việc đầu tư nâng cấp hệ thống máy nghiền 4 công suất 300 tấn/giờ và đầu tư 

mới hệ thống máy nghiền thứ 7 với công suất 250 tấn/giờ góp phần tăng sản lượng và cải 

tiến chất lượng sản phẩm. Năm 2017, Antraco đạt doanh thu là 355 tỷ đồng, tăng 8% so với 

cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế 38 tỷ đồng. 

c. Công ty NGUYỄN HOÀNG 

Công ty Nguyễn Hoàng đã đầu tư và nâng cấp nhà xưởng, làm mới hệ thống dây 

chuyền máy móc, dây chuyền sấy và lò sấy gỗ với mục tiêu tăng gấp đôi công suất sản xuất 

trong thời gian tới. Doanh thu của Nguyễn Hoàng trong năm 2017 đạt 118 tỷ. Tháng 09/2017, 

Công ty đã hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 khu nghỉ dưỡng 4 sao Casa Marina 

tại Quy Nhơn. 

d. Công ty THÀNH VŨ TÂY NINH (TVTN) 

Sản lượng sản xuất trong năm 2017 của TVTN đạt hơn 17.000 tấn. Hiện tại, nhà máy 

TVTN đã bước vào vụ mùa sản xuất tinh bột sắn 2017 – 2018 với công suất trung bình 200 

– 250 tấn thành phẩm/ngày. Trong khi mảng xuất khẩu đến các thị trường lớn truyền thống 

như Nhật Bản và Trung Quốc trong thời gian qua vẫn tăng trưởng ổn định, TVTN đang mở 

rộng hướng phát triển sang mảng tinh bột biến tính xuất khẩu qua các thị trường tiềm năng 

như Hàn Quốc, Châu Âu và Châu Mỹ.  

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Trong năm qua, bên cạnh việc tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành và kinh 

doanh đầu tư, Ban Tổng giám đốc cũng đã tiến hành thực hiện một số cải tiến về cơ cấu, 

chính sách quản lý nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty, cụ thể như sau: 

Công tác quản trị: tăng cường công tác quản trị tại Công ty mẹ và các Công ty con thông 

qua việc vận hành quy trình, quy chế đồng thời triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin 

cho toàn hệ thống đảm bảo các báo cáo số liệu nhanh chóng và kịp thời. 

Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý để tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty. 

Công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự: Công ty tổ chức nhân sự theo cơ chế vận hành tinh 

gọn đồng thời cơ cấu nhân sự và xây dựng đội ngũ kế thừa để bổ sung bộ máy lãnh đạo cho 

Công ty.  

5. Hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư 

Tối đa hóa lợi ích cổ đông 

Trong năm 2017, BCG tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động quan hệ cổ đông 

và nhà đầu tư theo mục tiêu “tối đa hóa lợi ích cổ đông”. 

Công ty xây dựng quy trình CBTT đầy đủ, chính xác và kịp thời, tuân thủ theo Thông 

tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. 



9 

  

Thêm vào đó, BCG luôn cập nhật thông tin kết quả kinh doanh hằng quý/năm, sự kiện 

nổi bật của Công ty và các Công ty thành viên tới nhà đầu tư. Những thông tin này BCG 

cũng gửi đến các cơ quan báo đài để đảm bảo các nhà đẩu tư khác cũng được cập nhật. Phòng 

Quan hệ Nhà đầu tư cũng tích cực tiếp nhận và phản hồi các ý kiến, yêu cầu của cổ đông 

thông qua điện thoại, email, hay đối thoại trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty. 

Chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư 

Cải tiến các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu Công ty để truyền tải hình ảnh, cơ hội đầu tư 

tới cổ đông và các nhà đầu tư tiềm năng. 

Chủ động phối hợp và cung cấp thông tin tới các chuyên viên phân tích thị trường để 

phát hành báo cáo phân tích về cổ phiếu BCG. 

Năm 2017, BCG đã tích cực đón tiếp và làm việc với các nhà đầu tư, Quỹ đầu tư trong 

và ngoài nước tìm hiều về chiến lược phát triển và cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.  

PHẦN II: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị (HĐQT) về các mặt hoạt động của Công ty 

 Tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ 2017: 

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị BCG với các thành viên chủ chốt nắm giữ vị 

trí điều hành đã tích cực tham gia vào công tác quản trị Công ty bằng việc tổ chức các cuộc 

họp định kỳ hằng quý và đã ban hành tất cả 50 Nghị quyết. Ngoài ra, Công ty cũng đã hoàn 

thành thực hiện một số Nghị quyết quan trọng được Đại hội đồng cổ đông thông qua một số 

nội dung chi tiết quan trọng: 

- Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty. 

- Thông qua việc chuẩn y thành lập TT. HĐQT và giao nhiệm vụ và quyền hạn cho TT. 

HĐQT. 

- Thông qua các giao dịch cho vay, giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa 

Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 – 2016. 

- Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.  

 

 Tình hình kinh doanh 

Nhìn chung hoạt động BCG trong năm 2017 đã có những khởi sắc với sự thay đổi 

trong chiến lược đã được định hướng lại với hoạt động kinh doanh tập trung vào 3 mảng 

chính bao gồm: hoạt động sản xuất và thương mại; phát triển dự án xây dựng hạ tầng và bất 

động sản; năng lượng tái tạo. Một số điểm nổi bật trong năm về hoạt động như sau: 

- Đưa cổ phiếu Công ty TCD niêm yết thành công trên Sở Giao dịch Chứng khoán 

Thành phố Hồ Chí Minh sau 3 năm tái cơ cấu, đánh dấu sự thành công của BCG trong 
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chiến lược M&A. Lũy kế năm 2017, TCD vượt kế hoạch đề ra, đạt doanh thu 1.096,2 

tỷ đồng và 91,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng vượt 125% và 122% kế hoạch 

năm (báo cáo trước kiểm toán). Dự kiến TCD sẽ chia cổ tức năm 2017 là 10% bằng 

cổ phiếu. 

- Mảng thương mại xuất khẩu: trong năm 2017, phần lớn đóng góp doanh thu của BCG 

vẫn tiếp tục dựa trên hoạt động sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực từ các 

Công ty thành viên và liên kết như: tinh bột sắn Thành Vũ Tây Ninh, đá xây dựng 

Antraco, cà phê Vinacafe Đà Lạt, phân bón Vinacafe. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã 

dừng đầu tư vào các hoạt động thương mại và nông nghiệp có hiệu quả kinh tế thấp 

như dự án cánh đồng lớn ca cao, cũng như đóng hoạt động thương mại ca cao. Vừa 

qua, BCG cũng đã quyết định thoái vốn khỏi Công ty TNHH TM DV Phú Thuận 

nhằm tập trung nguồn lực cho 3 lĩnh vực hoạt động chính nêu trên. 

- Dự án hạ tầng: Dư ̣án nâng cấp, mở rôṇg đường ĐT 830 (đoaṇ từ thi ̣trấn Đức Hòa, 

huyêṇ Đức Hòa đến cầu An Thaṇh, huyêṇ Bến Lức) là điểm nhấn quan troṇg trong 

quy hoac̣h giao thông từ huyêṇ Đức Hòa về Cảng Quốc tế Long An (huyêṇ Cần Giuôc̣, 

Long An) đang khẩn trương hoàn thành và đưa vào khai thác vào đầu Q2/2018. 

- Bất động sản: Đưa vào khai thác Resort Casa Marina trong Q4/2017, song song với 

việc phát triển các dự án bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng khác tại các thành phố lớn 

như Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, và Quảng Nam. 

- Đối với dự án năng lượng mặt trời, BCG đã ký kết hợp tác đầu tư với Tập đoàn năng 

lượng Hanwha (Hàn Quốc) cho nhà máy năng lượng mặt trời 100 MW tại Long An 

và triển khai xin thủ tục phát triển các dự án năng lượng tái tạo khác tại Quảng Nam, 

Sóc Trăng. 

 

 Những khó khăn & thách thức 

Tuy đã đạt được những thành công nhất định trong việc đầu tư M&A cũng như đã có 

sự tái cơ cấu hoạch định lại chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn cho các Công ty trong 

hệ thống tập đoàn, BCG vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2017 như sau: 

 Đội ngũ nhân sự cao cấp mỏng kiêm nhiệm nhiều vị trí ảnh hưởng đến công tác điều 

động nhân sự tham gia điều hành các Công ty thành viên BCG nắm quyền kiểm soát, 

thiếu nhân sự điều động tham gia điều hành các Công ty thành viên. 

 Hoạt động kinh doanh đóng góp lợi nhuận trong năm 2017 cho BCG vẫn còn phụ 

thuộc nhiều vào lợi nhuận hợp nhất nhất từ các Công ty con. Do đó phần nào ảnh 

hưởng đến thu nhập trên cổ phiếu mang lại cho nhà đầu tư còn thấp. Nguyên nhân 

chính do Công ty phần lớn tập trung nhiều vào các dự án có tính chất trung và dài hạn 

chưa thể tạo ra lợi nhuận ngắn hạn. 

 Áp lực từ việc tăng vốn và giải ngân đầu tư vào các Công ty con chỉ trong một thời 

gian ngắn chưa thể tạo ra ngay được giá trị mang về từ những khoản đầu tư, cũng như 

các Công ty này chưa đóng góp lợi nhuận ngay cho BCG.  
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 Nguồn vốn lưu động Công ty còn hạn chế dẫn đến việc các Công ty trong hệ thống 

chưa thể hoạt động được với công suất và hiệu quả như mong muốn.  

 

 Các giải thưởng lớn BCG nhận được trong năm 2017-2018: 

1. VNR 500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam: 

 BCG được Tổ chức Vietnam Report và báo Vietnamnet vinh danh vào top 500 doanh 

nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Bảng xếp hạng VNR500 được xây dựng dựa trên 

kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report, công bố chính thức lần 

đầu tiên vào năm 2007. Đây là năm thứ 11 liên tiếp Bảng xếp hạng VNR500 được 

công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam và đã đạt 

được những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

2. BCG đạt giải thưởng “Global Responsible Business Leadership Awards 2018” 

 Cùng với các doanh nghiệp có tiếng như HSBC, Sharp, Genting Malaysia, Maleki 

GmbH, Cox & Kings Ltd… BCG vinh dự là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được 

xướng tên tại lễ trao giải Global Responsible Business Leadership Awards 2018 được 

tổ chức vào ngày 26 tháng 04 vừa qua tại Malaysia.Cụ thể, BCG được trao tặng giải 

thưởng “Doanh Nghiệp Của Năm”, dành cho những nỗ lực không ngừng nhằm thúc 

đẩy thị trường năng lượng tái tạo đầy tiềm năng thông qua việc phát triển các dự án 

nhà máy điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam, cũng như những sáng kiến trong việc 

bảo vệ môi trường và khuyến khích các hành vi vì môi trường.  

 

 Công tác nhân sự 

Nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của BCG. Công ty 

đã làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, chăm lo đời sống tinh thần, điều kiện sinh 

hoạt và làm việc cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ khen thưởng, bảo hiểm xã 

hội được áp dụng thích hợp đã kích thích và tạo động lực cho người lao động chuyên 

tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. 

 

 Công tác xã hội: 

Năm 2017, BCG tiếp tục tham gia các chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm 

đến cộng đồng, đồng hành cùng xã hội như sau: Trao học bổng khuyến học ANTRACO 

tri ̣ giá 250 triêụ đồng cho các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó tiếp tục cắp sách đến 

trường, chung tay trao tặng 800 phần quà Tết cho hộ dân nghèo tại huyện Tri Tôn, An 

Giang. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty 

Đánh giá chung về hoạt động của Ban giám đốc Công ty trong công tác điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh: 
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 Các thành viên trong Ban giám đốc điều hành hội đủ trình độ, năng lực và phẩm chất, 

được đào tạo bài bản về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã 

có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án cũng như doanh 

nghiệp lớn. 

 Tổng giám đốc phân công nghiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc điều hành 

cùng các phòng ban liên quan và theo sát công việc triển khai thông qua báo cáo, tổ 

chức họp giao ban định kỳ, đánh giá kết quả thực hiện công việc được giao và lên kế 

hoạch cho các công việc tiếp theo. 

 Ban giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như thực 

hiện phát triển các dự án phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo 

của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật. 

 Ban giám đốc cũng là các thành viên HĐQT nên thấu hiểu được chiến lược, nhận thức 

rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành, 

đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát 

có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt vai trò kiểm 

soát rủi ro ngay từ những bước đầu. 

 Chi phí tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong năm 2017 là 

1.116.770.272 đồng, vẫn chưa là mức cao trong mặt bằng chung của xã hội. Mức thu 

nhập của Ban Tổng Giám đốc cần được cải thiện tùy thuộc vào kết quả  kinh doanh 

trong những năm tiếp theo. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm 

được pháp luật và điều lệ Công ty quy định. 

 Bám sát tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để kịp thời có quyết sách chỉ đạo, định 

hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.  

 Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Tập trung vào việc chỉ đạo nâng cao hiệu 

quả hoạt động kinh doanh. Tiếp tục tái cơ cấu góp phần tăng trưởng lợi nhuận, nâng 

cao năng lực sản xuất cho các Công ty thành viên và liên kết. 

 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo 

an toàn vốn. 

 Năm 2018, BCG định hướng tập trung phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, bất động 

sản, và năng lượng tái tạo. Công ty sẽ thực hiện thoái vốn dần ở các lĩnh vực đầu tư 

không thuộc diện ưu tiên trong chiến lược kinh doanh, qua đó tập trung vốn và nguồn 

lực cho các lĩnh vực cốt lõi như đã đề ra. 

Tíếp tục tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài có tiềm lực mạnh 

về tài chính và kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án chủ lực của Công ty quá đó nâng 

cao năng lực tài chính triển khai thực hiện các dự án mục tiêu. 



13 

  

Trên đây là những nội dung cơ bản về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2017 của Ban Điều hành vào báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2017. Bước vào 

thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cũng tồn tại không ít những khó 

khăn thách thức mới, tập thể CBNV Công ty Bamboo Capital quyết tâm đoàn kết một lòng, 

phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu 

chiến lược đã đề ra phấn đầu năm 2018 hoàn thành vượt kế hoạch. 

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Kính gửi;; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUQ. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(đã ký và đóng dấu) 
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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 04  tháng 06 năm 2018 

Số: 02 /2018/BC-HĐQT-BCG  

 

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018 – 2020  

VÀ ĐỊNH HƯỚNG TÁI CẤU TRÚC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÔNG TY 

 

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

Theo các báo cáo thống kê, nền kinh tế vĩ mô Việt Nam đã phục hồi sau khi chạm đấy 

khủng hoảng vào năm 2012, GDP liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, khoảng 6%/năm 

trong 4 năm qua. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% 

đề ra trước đó. Điều này giúp Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng 

trưởng tốt nhất trong khu vực và trên thế giới. Các chuyên gia kinh tế nhận định năm 

2018, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng. Dự báo môi trường 

kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, những chủ trương về quy hoạch cơ sở hạ tầng cũng tạo 

ra một lực hút đáng kể cho thị trường bất động sản. Các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng 

quan trọng vẫn tiếp tục được phát triển. Trong tương lai, sức hút của thị trường bất 

động sản sẽ tiếp tục duy trì. 

Trên cơ sở định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc xác định 

kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2018 – 2020 tập trung vào 3 mảng hoạt động chính: 

các dự án hạ tầng, bất động sản, và năng lượng tái tạo.  

Trong giai đoạn nửa đầu năm 2018, hoạt động thương mại xuất khẩu, sản xuất vẫn là 

trọng tâm đóng góp doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn cho BCG. Trong nửa cuối 2018, 

BCG đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản lớn như Malibu trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, dự án Cầu Rồng tại Đà Nẵng, dự án Thảo Điền tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. Ngoài ra, chiến lược phát triển dài hạn của BCG nằm ở các dự án năng lượng 

mặt trời, hiện BCG đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch 2 dự án 

năng lượng mặt trời với công suất 40 MW và 100 MW tại tỉnh Long An. Trong đó, dự 

án 100 MW sẽ cùng hợp tác phát triển với đối tác tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc, dự 

kiến sẽ hoàn thành và phát điện trước tháng 6 năm 2019. 
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II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN 2018-2022 

 

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018: 

   ĐVT: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu  TH 2017   KH 2018  
Tỷ lệ tăng 

trưởng 

1 Doanh thu từ hoạt động SXKD 1.990,88 1.980,80 (0.5)% 

2 Giá vốn hàng bán 1.758,01 1.596,75 (9.2)% 

3 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

SXKD 
80,24 112,12 39,7% 

4 Tổng lợi nhuận trước thuế 79,10 112,20 41,9% 

5 Lợi nhuận sau thuế 59,67 89,43 49,9% 

 

Mặc dù chỉ tiêu doanh thu kế hoạch của năm 2018 chỉ xấp xỉ bằng doanh thu thực hiện 

của năm 2018, nhưng cơ cấu doanh thu thay đổi một cách đáng kể và thể hiện sự tăng trưởng 

vượt bậc. Năm 2017, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 1,990 tỷ đổng, trong đó 

doanh thu từ thương mại của doanh nghiệp Phú Thuận là 640 tỷ đồng, như vậy doanh thu 

của năm 2017 ngoại trừ mảng thương mại của Phú Thuận là 1,350 tỷ đồng. Tháng 2 năm 

2018, theo định hướng kinh doanh mới thu gọn hoạt động của tập đoàn và tập trung vào 

chiến lược phát triển về các mảng kinh doanh cốt lõi, BCG thoái vốn ra khỏi Phú Thuận. Do 

vậy doanh thu của năm 2018 sẽ không bao gồm doanh thu kinh doanh thương mại của Phú 

Thuận, dẫn đến tỷ lệ tăng trưởng thực tế của doanh thu năm 2018 là 46.7%. Sự tăng trưởng 

lớn trong doanh thu năm 2018 phần lớn đến từ doanh thu bán hàng từ các dự án Bất động 

sản triển khai trong năm 2018. 

Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 41.9% trong năm 2018 chủ yếu đến từ lợi nhuận từ 

việc phát triển các dự án bất động sản trong năm 2018, lợi nhuận này cũng bị giảm một phần 

do chi phí tài chính tăng lên do nợ phải trả tăng để tài trợ cho các khoản đầu tư bất động sản 

và năng lượng mặt trời.  

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018-2022: 

STT Chỉ tiêu  KH 2018   KH 2019   KH 2020  

1 Doanh thu từ hoạt động SXKD 1.980,80 4.056,16 3.698,95 

2 Lợi nhuận sau thuế        89,43 507,13 656,52 

 

Nếu như lợi nhuận trong năm 2018 chỉ tăng trưởng ở mức độ vừa (42%) thì doanh 

thu và lợi nhuận năm 2019 tăng trưởng vượt bậc so với năm 2019. Doanh thu năm 2019 dự 

kiến sẽ tăng trưởng gấp đôi so với năm 2018 do nguồn từ việc phát triển các dự án Bất động 
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sản tại Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Lợi nhuận sau thuế dự kiến sẽ tăng mạnh ở 

mức 467% so với năm 2018.  

Trong năm 2020, cơ cấu doanh thu lần nữa có sự chuyển dịch mạnh. Doanh thu từ kinh 

doanh bất động sản giảm dần do các dự án chính đã bước vào giai đoạn hoàn thành, trong 

khi đó doanh thu từ bán năng lượng do các trang trại năng lượng mặt trời đã phát điện thương 

mại chiếm tỷ trọng cao hơn. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 29.5% so với năm 2019. 

3. Dự báo kết quả hoạt động các mảng sản xuất kinh doanh 

a.  Hoạt động thương mại xuất khẩu: tiếp tục duy trì sự tăng trưởng doanh thu, tạo 

dòng tiền đều đặn cho hoạt động của công ty 

Trong năm 2018 mảng hoạt động thương mại xuất khẩu của Công ty tiếp tục duy trì 

tăng trưởng ổn định về doanh thu đóng góp và tạo thu nhập ngắn hạn cho Công ty, đặc biệt 

là giai đoạn nửa đầu năm 2018. Hoạt động thương mại chủ lực tập trung vào các sản phẩm 

sản xuất của các công ty thành viên, công ty liên kết trong nhóm như: sản phẩm gỗ outdoor 

Nguyễn Hoàng; ván ghép của Thành Phúc, sản phẩm tinh bột sắn của Thành Vũ Tây Ninh, 

cà phê của Vinacafe Đà Lạt v.v 

b.  Hoạt động cơ sở hạ tầng và dự án bất động sản: chiến lược trung hạn đem lại lợi 

nhuận đột biến cho BCG 

Dự án đầu tư mở rộng đường tỉnh 830&824 (Long An) theo hình thức BOT: 

Đây là dự án BOT đầu tiên của tỉnh Long An được khởi công xây dựng từ tháng 11/2016 

do liên danh nhà đầu tư Bamboo Capital (BCG) và Băng Dương làm chủ đầu tư. Dự án có 

tổng mức đầu tư là 1.079 tỷ đồng với chiều dài toàn tuyến gần 24km. Với điểm đầu tuyến 

từ cầu An Thạnh và điểm cuối tuyến là ngã tư Đức Hòa – Đức Huệ. Dự án đã hoàn tất 

nghiệm thu và đưa vào thu phí trong Quý 2/2018. Dự kiến dự án sẽ mang lại dòng tiền ổn 

định cho công ty từ giai đoạn nửa cuối 2018. 

Tình hình triển khai các dự án bất động sản trong năm 2017-2018:  

STT Dự án Diện 

tích 

Tổng mức 

đầu tư 

Ghi chú 

2 Malibu 

Resort 

11 ha 66 triệu 

USD 

Dự án resort và condotel nghỉ dưỡng 100 căn 

villa và hơn 500 căn condotel, tọa lạc bãi biển 

đẹp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng. Dự kiến khởi 

công vào cuối tháng 8 năm 2018. Dự án sẽ bắt 

đầu bán hàng trong quý 3, 2018 và dự kiến hoàn 

thiện và đưa vào khai thác thương mại năm 2020.  

3 Căn hộ 

Thảo 

Điền 

9.125m2 97,8 triệu 

USD 

Dự án tọa lạc mặt tiền đường Nguyễn Văn 

Hưởng, Q2 vị trí đắc địa xây dựng khu phức hợp 

căn hộ dịch vụ, khách sạn …Dự án dự kiến sẽ 

triển khai trong Q4 2018 và đầu Q1 2019 

4 Dự án 

Cầu 

Rồng 

11.487 

m2 

198,2 triệu 

USD 

Dự án tọa lạt khu đất vàng TP Đà Nẵng với 4 mặt 

tiền, dự kiến quy hoạch khu phức hợp TTTM, 

khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp. Dự án 

dự kiến sẽ khởi công trong Q3 2019. 
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 c.  Năng lượng tái tạo: chiến lược dài hạn cho mục tiêu trở thành một trong những 

Công ty năng lượng sạch hàng đầu tại Việt Nam 

Trong nửa cuối năm 2018 và đầu năm 2019, BCG tập trung vào phát triển các dự án điện 

mặt trời đã được Bộ Công Thương cấp giấy phép bổ sung quy hoạch điện chủ yếu trên địa 

bản tỉnh Long An. Bên cạnh đó, BCG cũng tiếp tục tập trung phát triển các dự án mới như 

điện gió tại tỉnh Sóc Trăng công suất 150 MW và Quảng Nam (dự án NLMT trên mặt hồ 

công suất 200 MW) đã có văn bản trình lên Bộ Công Thương trình bổ sung vào quy hoạch 

điện quốc gia. Để triển khai các dự án nhanh chóng, BCG đã tiến hành hợp tác với các đối 

tác nước ngoài có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng mặt 

trời nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những Công ty tiên phong trong lĩnh 

vực khai thác nguồn năng lượng sạch này tại Việt Nam. 

Phương hướng phát triển các Công ty thành viên và liên kết 

Công ty TRACODI (TCD) 

Trong năm 2018, Tracodi tiếp tục duy trì tăng trưởng doanh thu tập trung khai thác các 

sản phẩm chủ lực, khách hàng mục tiêu đạt lợi nhuận biên tốt hơn. Năm 2018, TRACODI 

lập kế hoạch đạt doanh thu thương mại 450 tỷ đồng và 15 tỷ đồng lợi nhuận gộp. 

Trong mảng xây dựng hạ tầng mà phát triển mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp, 

Tracodi đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu gấp đôi so năm 2017 với doanh số dự kiến 390 

tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 27 tỷ đồng. 

Năm 2017, Antraco đạt doanh thu là 355 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, lợi 

nhuận sau thuế 38 tỷ đồng. Trong năm 2018, tiếp tục duy trì tốc độ phát triển doanh thu trên 

cơ sở hạn mức được phép khai thác và tiếp tục đóng góp lợi nhuận ổn định cho TCD. 

Công ty NGUYỄN HOÀNG 

Công ty Nguyễn Hoàng đã đầu tư và nâng cấp nhà xưởng, làm mới hệ thống dây chuyền 

máy móc, dây chuyền sấy và lò sấy gỗ với mục tiêu tăng gấp đôi công suất sản xuất trong 

thời gian tới. Doanh thu của Nguyễn Hoàng trong năm 2017 đạt 118 tỷ. Dự kiến trong năm 

2018, Nguyễn Hoàng tiếp tục giữ mức doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ở mức ổn định 

10%. Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 khu nghỉ 

dưỡng 4 sao Casa Marina tại Quy Nhơn, dự kiến năm 2018, Casa Marina hoạt động ổn định, 

nâng cao công suất sử dụng phòng và xây dựng thương hiệu trở thành một điểm thu hút khác 

trên thị trường du lịch của Quy Nhơn. 

Công ty THÀNH VŨ TÂY NINH (TVTN) 

Sản lượng sản xuất trong năm 2017 của TVTN đạt hơn 17.000 tấn. Hiện tại, nhà máy 

TVTN đã bước vào vụ mùa sản xuất tinh bột sắn 2017 – 2018 với công suất trung bình 200 

– 250 tấn thành phẩm/ngày. Trong năm 2018, Công ty sẽ đưa dây chuyền sản suất miến vào 

hoạt động và tiếp tục cải thiện hơn nữa dây chuyền sản xuất, tái cơ cấu thành công khoản nợ 

của Thành Vũ Tây Ninh. 

4. Hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư 

Tối đa hóa lợi ích cổ đông 
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Trong năm 2018, BCG tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động quan hệ cổ đông và 

nhà đầu tư theo mục tiêu “tối đa hóa lợi ích cổ đông”. 

Trong tháng 3 năm 2018, Tập đoàn Xây dựng Woomi (Woomi Construction) đã chính 

thức trở thành cổ đông lớn chiến lược của BCG với số cổ phần nắm giữ là 9,5% cổ phiếu 

của BCG và 5.0% số cổ phiếu của TCG. Dự kiến, Woomi sẽ hỗ trợ Hội đồng quản trị BCG 

trong chiến lược phát triển danh mục các dự án bất động sản cũng như kết nối cơ hội hợp 

tác đầu tư với doanh nghiệp từ phía Hàn Quốc. 

Bên cạnh đó, BCG tiếp tục làm việc chặt chẽ với các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, 

đẩy mạnh cơ hội hợp tác kinh doanh. Hiện tại, BCG đang có những thương thảo tích cực với 

một số nhà đầu tư quốc tế để xây dựng mô hình hợp tác kinh doanh qua đó BCG cùng đối 

tác có thể tận dụng được thế mạnh của mỗi bên để có thể tối đa hóa lợi nhuận và các lợi ích 

từ mô hình hợp tác kinh doanh. 

Trong tháng 01 năm 2018, BCG cũng đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty 

New Era Energy (NERA) Singapore về việc thử nghiệm áp dụng công nghệ blockchain vào 

đo lường các tín chỉ carbon sinh ra sau khi các dự án năng lượng tái tạo của BCG hoàn thành 

và đi vào hoạt động trong tương lai. Dự án này nhằm một phần thực hiện mục tiêu phát triển 

tăng trưởng bền vững của công ty và thể hiện cam kết của công ty với các việc phát triển 

bền vững đồng thời thực hiện các mục tiêu bảo vệ môi trường. 

Trên đây là những nội dung cơ bản về Kế hoạch hoạt động trong năm 2018 và định hướng 

phát triển giai đoạn 2018-2020. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bên cạnh những 

thuận lợi cũng tồn tại không ít những khó khăn thách thức mới, tập thể CBNV Công ty 

Bamboo Capital quyết tâm đoàn kết một lòng, phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục 

đổi mới phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu chiến lược đã đề ra phấn đầu năm 2018 hoàn 

thành vượt kế hoạch. 

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

 

 

Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUQ. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 
                                  (đã ký và đóng dấu) 
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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 04 tháng 06 năm 2018 

Số: 03 /2018/BC-HĐQT-BCG  

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 
 

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện 

hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra, kiểm soát 

trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung sau:  

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM 

SÁT NĂM 2017 

I. Hoạt động của Ban kiểm soát 

1. Về nhân sự: 

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 04 thành viên:  

 - Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng ban 

 - Bà Lê Thị Mai Loan – Thành viên   

 - Bà Đào Thị Thanh Hiền – Thành viên 

 - Ông Tan Bo Quan Andy – Thành viên 

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát: 

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban 

Giám đốc. Duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên 

đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi 

đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời tới Hội đồng quản 

trị và Ban Giám đốc. 

Cụ thể: 

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công 

ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty. 

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên hoặc bất thường thông qua.  

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo 

tài chính kết thúc niên độ kế toán.  

- Thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 

và Ban điều hành (BĐH) Công ty. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp của 

Hội đồng quản trị để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty. 
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- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh 

doanh; tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập 

Báo cáo tài chính Công ty. 

II.  Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 

Năm 2017, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ công như là: 

- Thực hiện tốt các chủ trương đầu tư như thành lập, góp vốn, quản lý vốn góp vào 

các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác ... 

- Thực hiện tốt các hoạt động về sản xuất, kinh doanh theo giấy phép đầu tư được 

cấp. 

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện đúng theo các tờ trình được Đại hội cổ 

đông phê duyệt hàng năm, như kế hoạch phân phối lợi nhuận hoặc không phân phối lợi 

nhuận, chi trả cổ tức, chi trả thù lao, lựa chọn đơn vị kiểm toán.  

- Các hoạt động đầu tư, thoái vốn, vay, cho vay, mua, bán tài sản đều trong thẩm 

quyền được phê duyệt, đúng trình tự theo các quy chế, quy trình quản trị nội bộ. 

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2017 

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, 

kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Định 

kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính. 

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các 

cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát đánh giá:  

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử 

dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt. 

- Kết quả doanh thu, lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng 

tốt lên. 

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động 

kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù 

hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. 

Sau đây là một số thông tin về tình hình tài chính hợp nhất và kết quả kinh doanh hợp 

nhất của Công ty:  

 

ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 

2016 

Năm 

2017 

Thay đổi % Thay 

đổi 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

1.648,40 1.990,88 342,48 20,78% 

Giá vốn hàng bán 1.441,90 1.758,01 316,11 21,92% 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

206,50 232,87 26,37 12,77% 

Doanh thu hoạt động tài chính 210,68 264,33 53,64 25,46% 

Chi phí tài chính 180,72 242,28 61,57 34,07% 
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Chi phí bán hàng 64,78 74,65 9,88 15,25% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 84,79 98,97 14,18 16,72% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 

85,20 80,24 (4,96) -5,82% 

Lợi nhuận khác 1,03 (1,15) (2,17) -212,15% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 86,23 79,10 (7,13) -8,27% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

62,04 59,67 (2,37) -3,83% 

 

ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Ngày 

01/01/2017 

Ngày 

31/12/2017 

Thay đổi % Thay đổi 

Tài sản ngắn hạn 1.705,25 1.303,99 (401,26) -23,53% 

Tài sản dài hạn 2.765,62 2.244,06 (521,56) -18,86% 

Tổng cộng tài sản 4.470,87 3.548,05 (922,82) -20,64% 

Nợ ngắn hạn 639,51 1.007,42 367,91 57,53% 

Nợ dài hạn 2.509,48 1.183,28 (1.326,20) -52,85% 

Vốn chủ sở hữu 1.321,89 1.357,35 35,46 2,68% 

Tổng cộng nguồn vốn 

 

4.470,87 3.548,05 (922,82) -20,64% 

     Trong năm 2017, có sự biến động lớn về tài sản hợp nhất, nguồn vốn hợp nhất của công 

ty. Tổng tài sản giảm 922,82 tỷ do tài sản ngắn hạn giảm 401,26 tỷ, tài sản dài hạn giảm 

521,56 tỷ. Tổng nguồn vốn giảm 922,82 tỷ do nợ dài hạn giảm 1.326,20 tỷ, nợ ngắn hạn 

tăng 367,91 tỷ, vốn chủ sở hữu tăng 35,46 tỷ. Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát và 

đánh giá: Dựa trên những chủ trương chiến lược dài hạn, Hội đồng quản trị đã thực hiện 

việc tái cấu trúc tài sản, nguồn vốn phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm, phù hợp với 

phương hướng chiến lược đang thực hiện, đảm bảo lợi ích của cổ đông tăng trưởng tốt về 

dài hạn. 

3. Giám sát tình hình hoạt động năm 2017 

Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý 

kiến với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và 

hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty. Những rủi ro phát hiện thông 

qua hoạt động kiểm soát sẽ được kiến nghị kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa, 

chia sẻ hoặc chuyển giao rủi ro phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các 

bên liên quan. 

Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của 

Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị 

liên quan. 
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4. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban 

Tổng Giám đốc 

a) Thẩm định báo cáo của Hội đồng Quản trị: 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động 

cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị 

phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 

b) Thẩm định báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: 

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt 

động kinh doanh của Công ty năm 2017. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của 

Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết 

của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của cổ đông. 

5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và các cổ đông: 

- Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao phó.  

- Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc 

giám sát và có ký kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát. 

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với 

cổ đông theo tinh thần của Luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ 

đông quan tâm. Hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thông tin tới cổ đông thông qua các hoạt động 

công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những 

cổ đông có yêu cầu. 

III.  Kết luận và kiến nghị 

1. Kết luận 

Trong năm 2017, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động 

của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban Kiểm 

soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2017 đều tuân thủ quy định của pháp luật, 

Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Kiến nghị 

Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, BKS có một số kiến nghị tới HĐQT, 

BĐH như sau: 

- Tiếp tục thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô, xem xét, phân tích tác động 

của sự thay đổi kinh tế vi mô tới doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong 

việc thực hiện các hoạt động, các dự án kinh doanh. 

- Định kỳ tổng hợp, phân tích và đánh giá các tác động của môi trường bên trong 

doanh nghiệp tới chiến lược, có những điều chỉnh kịp thời phù hợp với chiến lược kinh 

doanh.  

- Tiếp tục hoàn thiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chiến lược xây dựng thương 

hiệu công ty thông qua xây dựng thương hiệu từng cá nhân, các phương tiện truyền thông, 

internet, hiệp hội. 

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo 

đúng yêu cầu sản xuất kinh doanh và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 
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- Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên để có sự sáng tạo, 

đột phá trong tư duy của từng cá nhân, tổ chức nhằm có giải pháp hay nhất trong từng hoạt 

động ở các cấp quản trị hướng tới sử dụng, phát triển các nguồn lực hiệu quả. 

- Thường xuyên đánh giá lại các khoản mục đầu tư về hiệu quả nhằm điều chỉnh hoạt 

động kinh doanh, đạt mục tiêu thu lợi nhuận tối ưu liên quan tới các hoạt động đầu tư. 

 

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể được đề ra 

hàng năm của Công ty, BKS phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ 

Công ty, Nghị quyết Đại hội phê duyệt, hướng tới kiểm soát tốt nhất các rủi ro từ bên 

trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành các ý 

kiến chuyên môn cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của công ty.  

Hàng Quý, BKS sẽ có kế hoạch cụ thể thực hiện công tác giám sát, kiểm tra theo các 

nhiệm vụ được Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội phê duyệt như:  

- Xem xét kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm và có ý kiến khi cần thiết với 

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. 

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ Luật 

pháp, tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

- Xem xét, kiểm tra định kỳ tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh. 

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính 

kết thúc niên độ. 

- Tham gia, thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo 

cáo tài chính hàng năm để giải quyết những vướng mắc. 

- Xem xét, kiểm tra việc tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với công tác 

hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.  

- Thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi 

ro, kiến thức về luật doanh nghiệp mới. Cập nhật bổ sung các kiến thức về thuế, kế toán, 

tài chính nhằm có hiểu biết sâu sắc nhất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. 

- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi cần thiết nhằm quản 

trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh. 

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt 

động của Ban kiểm soát năm 2018.  

Trân trọng kính trình. 

  

 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT, BĐH; 

- P. Kế toán; 

-  Lưu: BKS, P. PC. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

     TRƯỞNG BAN 

 

    (đã ký và đóng dấu) 

 

 

        ĐINH HOÀI CHÂU 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

Số:   04  /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  06  năm 2018 

 
 

 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 

      Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital 

 Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 

và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được 

Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital; 

 Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm 

toán Phía Nam (AASCS). 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ 

đông phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 như sau :  

Báo cáo tài chính năm 2017 được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế 

toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy 

định của Nhà nước với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau: 

1. Báo cáo tài chính 2017 hợp nhất: 

STT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) 

I Tổng tài sản  3.548.052.026.681 

1 Tài sản ngắn hạn 1.303.991.870.427 

2 Tài sản dài hạn  2.244.060.156.254 

II Nguồn vốn  3.548.052.026.681 

1 Nợ phải trả 1.007.423.836.404 

2 Vốn chủ sở hữu; trong đó: 1.357.348.503.846 

2.1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.080.057.600.000 



2.2 Thặng dư vốn cổ phần (165.000.000) 

2.3 Quỹ đầu tư phát triển 313.606.537 

2.4 Quỹ khác thuộc vốn CSH 491.981.654 

2.5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 35.389.526.018 

3 Tổng doanh thu và thu nhập 2.255.245.903.876 

4 
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp 

dịch vụ  
1.990.883.516.179 

5 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  80.244.682.022 

6 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 79.095.132.554 

7 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  59.668.154.955 

7.1 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 13.615.007.563 

7.2 
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không 

kiểm soát 
46.053.147.392 

2. Báo cáo tài chính 2017 riêng lẻ: 
 

STT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) 

I Tổng tài sản  1.866.016.516.070 

1 Tài sản ngắn hạn 268.112.452.443 

2 Tài sản dài hạn  1.597.904.063.627 

II Nguồn vốn  1.866.016.516.070 

1 Nợ phải trả 165.237.050.487 

2 Vốn chủ sở hữu, trong đó: 1.112.284.782.233 

2.1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.080.057.600.000 

2.2 Thặng dư vốn cổ phần (165.000.000) 

2.3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 32.392.182.233 

3 Tổng doanh thu và thu nhập 167.652.682.034 

4 
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp 

dịch vụ  
104.560.780.347 

5 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  8.801.215.064 



6 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8.412.912.378 

7 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  6.718.102.805 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Cổ đông Công ty; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUQ. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 NGUYỄN THẾ TÀI 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

Số:  05  /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------ 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  06  năm 2018 

 
 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP BAMBOO CAPITAL 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

ban hành ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010. 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“Công ty”);  

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía 

Nam (AASCS). 

Từ năm 2017, chiến lược kinh doanh của Công ty là tập trung vào phát triển các dự án 

dài hạn như bất động sản và năng lượng mặt trời, đây là các dự án cần nhiều thời gian và 

nguồn kinh phí lớn để thực hiện. Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt 

các dự án đang triển khai, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :  

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (BCTC hợp nhất)   : 59.668.154.955 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 Cty mẹ (BCTC hợp nhất)  : 13.615.007.563 đồng 

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017 (BCTC hợp nhất) :  

32.392.182.233 đồng 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%)     : không trích 

- Trích quỹ đầu tư phát triển (%)     : không trích 

- Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (% )   : không trích 

- Chia cổ tức        : không chia 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Kính gửi;; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUQ. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 NGUYỄN THẾ TÀI 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

Số:   06  /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------ 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  06  năm 2018 

 

 

 

  

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v: Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017  

và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 

 
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và 

Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội 

thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-BCG 

ngày 25/05/2017. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội 

đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và Kế hoạch thù lao HĐQT và 

BKS năm 2018 như sau:  

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017: 

- Thành viên Hội đồng quản trị thường trực : Bình quân 10.000.000 

đồng/người/tháng 

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập : không chi trả thù lao 

- Thành viên Ban kiểm soát : Bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng 

Tổng cộng chi thù lao năm 2017 đã thực hiện là: 652.000.000 đồng (Sáu trăm năm 

mươi hai triệu đồng). 
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2. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018: 

a. Hội đồng quản trị 

- Các thành viên HĐQT thường trực: thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng 

- Các thành viên HĐQT độc lập: thù lao tối đa 5.000.000 đồng/người/tháng 

b. Ban kiểm soát 

- Thành viên Ban kiểm soát : Thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

 
 

 

Nơi nhận:  
- Cổ đông Công ty; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUQ. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 NGUYỄN THẾ TÀI 
 

 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

Số:  07 /2018/TT-HĐQT-BCG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------- 

           TP. Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 06  năm 2018 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018  

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital  

 Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và 

Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội 

thông qua ngày 24/11/2010; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (“Công ty”). 

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017, tình hình thực tế và năng lực hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau: 

ĐVT: tỷ đồng 

STT Nội  dung 
Thực hiện 

năm 2017 

Kế hoạch 

năm 2018 

Tỷ lệ tăng 

trưởng (%)  

1 Doanh thu hoạt động SXKD 1.990,88 1.980,80 (0.5) 

2 Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD 80,24 112,12 39,7 

3 Lợi nhuận trước thuế 79,10 112,20 41,9 

4 Lợi nhuận sau thuế 59,67 89,43 49,9 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như Kính gửi;; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUQ. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 NGUYỄN THẾ TÀI 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

BAN KIỂM SOÁT 

Số:  08  /2018/TT-BKS-BCG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 
------------------------- 

 

           TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  06  năm 2018. 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập  

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam ban hành ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 

29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital. 

 

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần 

Bamboo Capital theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính 

trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện 

việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2018 của Công ty 

như sau: 

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: 

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị 

kiểm toán độc lập như sau: 

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, 

được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ 

chức phát hành và niêm yết; 

- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm; 

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty; 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm 

toán. 
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2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập: 

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 06 (sáu) đơn vị 

kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát 

xét các BCTC trong năm tài chính 2018 của Công ty (xếp theo thứ tự ABC), như 

sau: 

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam 

(AASCS); 

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C; 

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt; 

- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam; 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam; 

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC Việt Nam). 

3. Ý kiến của Ban kiểm soát: 

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông: 

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu trên tại mục 1 và danh sách 06 Công ty 

kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị 

cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2018 của 

Công ty. 

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 

số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát nêu trên và giao cho 

Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC 

trong năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

 

Nơi nhận:  

- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: BKS, P.PC 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
 

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

  ĐINH HOÀI CHÂU 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

Số:   09  /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  06  năm 2018 

 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, hợp tác, đầu tư,  

vay vốn với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tài sản  

của Công ty trong giai đoạn 2018 - 2023 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital 
 

 Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 

29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng 

khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital; 

 Căn cứ vào tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty 

Cổ phần Bamboo Capital; 

 
 

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch trong những năm tới và nhằm 

nắm bắt cơ hội đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh, tận dụng nguồn lực và thế mạnh 

sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống, cũng như các đối tác 

liên quan và không liên quan của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ĐHĐCĐ ủy quyền 

cho HĐQT quyết định và thông qua những các giao dịch, hợp tác, đầu tư, vay vốn 

với các bên liên quan và không liên quan của Công ty với giá trị giao dịch lớn hơn 

35% tổng tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, trên cơ sở đánh 

giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty và đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.  

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực 

thi hành đối với các giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty được thực hiện trong giai 

đoạn từ 2018 đến 2023. 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Cổ đông Công ty; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUQ. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

 NGUYỄN THẾ TÀI 



 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

Số: 10 /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------- 

      TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  06  năm 2018. 

 

 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v: Huy động vốn phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh  

và thực hiện các Dự án giai đoạn 2018 - 2023 
 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital 

 Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 

và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được 

Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital; 

 Căn cứ vào tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty 

Cổ phần Bamboo Capital, 

 

Căn cứ chiến lược sản xuất, kinh doanh của công ty trong năm 2018 và những 

năm sắp tới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông 

qua như sau: 

1. HĐQT được phép triển khai việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, 

hợp tác kinh doanh, phát hành trái phiếu các loại cho các nhà đầu tư trong 

nước, ngoài nước và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của 

pháp luật. Mục đích huy động vốn: nhằm triển khai các dự án bất động 

sản, dự án hạ tầng giao thông, dự án năng lượng mặt trời, bổ sung vốn lưu 

động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, và các mục đích 

khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. 

2. Đối với các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của 

Công ty nêu tại báo cáo tài chính gần nhất, ủy quyền cho HĐQT quyết 

định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết bao gồm và không giới hạn 

việc lựa chọn bên cho vay hoặc nhà đầu tư; đàm phán hợp đồng; quyết 

định giá trị huy động, mức lãi suất, thời hạn và phân bổ nguồn vốn huy 

động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất.     



 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề nêu trên có hiệu lực 

thi hành đối với các khoản huy động vốn được thực hiện trong gai đoạn từ năm 2018  

đến 2023.  

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình huy động vốn và sử dụng 

vốn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên vào năm tiếp theo.   

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

 

Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUQ. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 

 

 

 NGUYỄN THẾ TÀI  
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

Số: 11 /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

----------------------- 

           TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng 06  năm 2018 

 

 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn  

cho dự án Nhà máy Điện Năng lượng Mặt trời 40MW tại Thạnh Hóa tỉnh Long An 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital. 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông 

qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau: 

I. Trái phiếu phát hành (sau đây gọi là “Trái Phiếu”) 

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital 

2. Mã trái phiếu: BCGBOND2018_01 

3. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, được chuyển đổi thành cổ 

phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“Cổ Phiếu”). 

4. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín 

dụng, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP 

ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương 

thức đại lý phát hành trái phiếu và các quy định khác có liên quan; 

5. Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ 

6. Đồng tiền phát hành và thanh toán: đồng Việt Nam 

7. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) một Trái Phiếu 

8. Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá 

9. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: tối đa 100 Trái Phiếu (Một trăm Trái Phiếu) 
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10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng) 

11. Lãi suất: 5%/năm  

12. Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi, Ngày Đáo Hạn, ngày đến hạn khác để chuyển đổi Trái 

phiếu không phải là Ngày làm việc thì việc thanh toán/hoàn trả tiền lãi Trái Phiếu, chuyển 

đổi Trái phiếu sẽ phải thực hiện vào Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó và trong trường 

hợp đó, Trái Phiếu sẽ tiếp tục chịu lãi theo lãi suất áp dụng của Kỳ Tính Lãi tương ứng, cho 

đến, nhưng không bao gồm ngày thanh toán/hoàn trả tiền lãi Trái Phiếu, chuyển đổi Trái 

phiếu đó; 

13. Phương thức trả lãi:  

- Trả sau, 01 (một) năm một lần kể từ và bao gồm Ngày Phát hành và/ hoặc Ngày Bắt Đầu 

Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của 

Kỳ Tính Lãi liền sau và/ hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện chuyển 

đổi Trái phiếu; 

- Trường hợp Trái chủ gửi yêu cầu chuyển đổi trước Ngày thanh toán lãi thì Trái chủ sẽ 

không nhận lãi Trái phiếu kể từ Ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến ngày chuyển đổi 

cho số lượng Trái phiếu đăng ký chuyển đổi. 

14. Kỳ hạn: 3 (ba) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu 

15. Ngày đáo hạn: vào Ngày trùng với Ngày Phát Hành sau tròn từ 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát 

Hành. Trong trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện quyền chuyển đổi thì CTCP Bamboo 

Capital sẽ tiến hành thanh toán gốc và lãi của toàn bộ trái phiếu vào Ngày Đáo hạn. 

16. Thời gian chào bán: Dự kiến trong năm 2018 - 2019. Sau khi Công ty nhận được chấp thuận 

từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày phát hành là ngày hoàn tất thu tiền và kết thúc đợt 

chào bán. 

17. Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Với nguồn thu ổn định từ hoạt động 

thương mại, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết cùng với những dự án 

hiệu quả mà Công ty đang đầu tư sẽ đảm bảo cho Công ty có đủ lượng tiền mặt để đảm bảo 

thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho 

các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu. 

18. Hạn chế chuyển nhượng:  

- Hạn chế chuyển nhượng Trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Bamboo 

Capital bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ Ngày phát hành. Sau 1 năm kể từ 

Ngày phát hành, Trái phiếu được tự do chuyển nhượng; 

- Hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu: Trừ trường hợp pháp luật quy định khác, số lượng 

Cổ phiếu BCG được chuyển đổi từ Trái Phiếu này là cổ phần tự do chuyển nhượng. 

19. Chuyển đổi Trái phiếu 

- Thời hạn chuyển đổi: sau 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu cho đến ngày 
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liền trước Ngày Đáo Hạn, toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu phát hành được 

chuyển đổi thành cổ phiếu BCG; với giá trị mệnh giá tối thiểu 50.000.000.000 đồng và 

phần vượt quá là bội số của 10.000.000.000 đồng. Tại Ngày đáo hạn, toàn bộ Trái phiếu 

được chuyển đổi thành cổ phiếu; 

- Giá chuyển đổi dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh 

theo các Điều kiện trái phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Giá chuyển đổi thực tế sẽ 

do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với chủ sở 

hữu Trái phiếu; 

- Tỷ lệ chuyển đổi: Bằng mệnh giá Trái Phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại 

thời điểm chuyển đổi. Với giá chuyển đổi dự kiến là 10.000 đồng/ cổ phiếu thì số lượng 

cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa để chuyển đổi trái phiếu là 10.000.000 cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi Trái phiếu sẽ được làm tròn xuống 

đến hàng đơn vị; 

- Nguyên tắc làm tròn số Cổ Phiếu Chuyển Đổi: Khi tính số Cổ Phiếu mà chủ sở hữu Trái 

Phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo 

nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của Cổ Phiếu sẽ được xử lý theo 

quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu; 

Ví dụ: số Cổ Phiếu Chuyển Đổi tính ra là 8.689,7 Cổ Phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 

Cổ Phiếu 

- Cổ Phiếu Chuyển Đổi sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành 

Phố Hồ Chí Minh sau khi chuyển đổi; 

- Điều kiện chuyển đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài: 

 Tại thời điểm chuyển đổi, Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Trái phiếu chuyển đổi được 

quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại Phương án này và tuân thủ quy định 

hiện hành về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.  

 BCG sẽ gửi một “đề nghị phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài”, tương ứng với tổng 

số lượng Cổ phần Chuyển đổi được tính toán trên cơ sở chuyển đổi hoàn toàn, cho 

UBCKNN để tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu còn lại theo quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu 

nước ngoài. 

20. Mục đích phát hành (phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành) 

Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn cho CTCP Năng lượng BCG 

Băng Dương để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương với tổng công 

suất 40MW dưới các hình thức cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc tăng phần vốn góp 

của BCG tại CTCP Năng lượng BCG Băng Dương. 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức bổ sung vốn cho CTCP Năng lượng 

BCG Băng Dương phù hợp quy định hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh của BCG. 
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21. Thông qua tiêu chí và danh sách nhà đầu tư dự kiến được phân phối như sau 

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: nhà đầu tư trong nước và nước ngoài (pháp nhân và/ hoặc 

thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho công ty về vốn; 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn nhà đầu tư và thay đổi danh sách nhà 

đầu tư phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tiêu chí do Đại hội đồng cổ đông đề ra 

- Trường hợp BCG phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đơn vị nhận ủy thác đứng tên trái 

phiếu. Khi đến thời hạn chuyển đổi, Bên ủy thác sẽ đứng tên sở hữu Cổ phiếu; 

22. Tổ chức tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý thanh toán gốc, lãi trái 

phiếu: Không có; 

23. Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam – Chi nhánh TPHCM 

24. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau: 

- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn; 

- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu; 

- Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái Phiếu; và 

- Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và 

các văn kiện Trái Phiếu khác. 

II. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:  

- Lựa chọn và/ hoặc thay đổi đối tác (các đại lý v.v), đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện 

các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và Cổ phần Chuyển 

Đổi (gọi chung là “Các Văn Kiện Trái Phiếu”); 

- Quyết định số lượng trái phiếu và giá trị phát hành thực tế trên cơ sở kết quả đàm phán với 

nhà đầu tư; 

- Thực hiện các thủ tục phong tỏa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài; 

- Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và chi tiết sử dụng vốn thu được từ 

đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh, tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi cổ 

đông; 

-  Quyết định các vấn đề liên quan đến phương án phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi, số lượng 

Cổ Phần Chuyển Đổi, nguyên tắc làm tròn số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi, tỉ lệ chuyển đổi, 

điều kiện, thời hạn, thời gian và phương thức chuyển đổi của mỗi đợt; 

- Xây dựng và quyết định chi tiết phương án sản xuất kinh doanh sử dụng nguồn vốn từ phát 

hành trái phiếu; 

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc trả lãi trái phiếu phù hợp với thực tế hoạt động 

kinh doanh của BCG; 

- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc cấp khoản vay cho Công ty 

Cổ phần Năng lượng BCG Băng Dương từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành; 

- Thực hiện và phê duyệt các tài liệu liên quan đến: các thủ tục đăng ký phát hành Trái phiếu 

chuyển đổi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
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- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm 

yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đối với các đợt phát 

hành Cổ Phần Chuyển Đổi;  

- Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh 

Nghiệp của Công Ty sau mỗi đợt phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi; 

- HĐQT quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu và Cổ 

Phần Chuyển Đổi trên tinh thần tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi của cổ 

đông. 

  Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.  

 

Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUQ. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 NGUYỄN THẾ TÀI  

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

Số:   12  /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

-------------------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  06  năm 2018 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

     Về cơ chế của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2015 – 2020    

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital 

 Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 

và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc 

hội thông qua ngày 24/11/2010; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital; 

 

Do có sự từ nhiệm của Ông Đặng Trung Kiên khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (Thư 

từ nhiệm đính kèm),  Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chỉ định thành viên 

Hội đồng quản trị Thường trực thay thế như sau:  
 

- Chỉ định Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên HĐQT đương nhiệm làm Thành viên HĐQT 

Thường trực thay cho Ông Đặng Trung Kiên.  
 

Nhiệm kỳ của HĐQT Thường trực phụ thuộc vào nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 

Công ty. 
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

 

Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUQ. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
(đã ký và đóng dấu) 

 
 

 NGUYỄN THẾ TÀI  
 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

Số:  13 /2017/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

-------------------- 

          
TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  06  năm 2018 

 
            

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v  Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  

trong nhiệm kỳ 2015 – 2020    
 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital 

 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 

và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được 

Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital. 
 

I. Trình ĐHĐCĐ về việc xin thôi nhiệm của những Thành viên sau:  

1. Bà Lê Thị Mai Loan   –  Thành viên BKS (Đơn từ nhiệm đính kèm tài liệu Đại hội) 

2. Bà Đào Thị Thanh Hiền  –  Thành viên BKS (Đơn từ nhiệm đính kèm tài liệu Đại hội) 
 

Vì lý do cá nhân,  Bà Lê Thị Mai Loan  và  Bà Đào Thị Thanh Hiền  –  không thể tiếp tục đảm 

nhiệm chức vụ, nay đã có Đơn từ nhiệm.  Kính trình ĐHĐCĐ thông qua. 
 

II. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát  

Do có sự từ nhiệm của 02 thành viên, nên Công ty sẽ bầu bổ sung 01 Thành viên để đảm bảo 

Ban kiểm soát có 03 thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Nay Hội đồng quản trị 

trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát là ứng viên sau:  

- Ông Dương Đức Hùng – sinh năm 1978  (Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm tài liệu Đại hội). 

Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 

2015 – 2020. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

 

Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUQ. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
(đã ký và đóng dấu) 

 
 NGUYỄN THẾ TÀI  
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

Số:  14 /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

--------------------- 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng 06  năm 2018  

 
            

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v:  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital  

(Lần thứ 05)   
 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản 

trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP; 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital. 

Để phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP  ban hành ngày 06/06/2017 của Chính phủ 

và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 71/2017/NĐ-CP về Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng 

quản trị Công ty CỔ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung 

lần thứ 05 Điều lệ Công ty với nội dung như sau: 

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung: 

STT 
Nội dung Điều lệ  

hiện hành 

Nội dung Điều lệ dự kiến  

sửa đổi, bổ sung  

Lý do sửa 

đổi, bổ 

sung 

1 Điều 13. Quyền và Nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

 Mục o, Khoản 2, Điều 13 

o.  Quyết định giao dịch bán tài sản 

Công Ty hoặc Chi Nhánh hoặc 

 

o.  Quyết định giao dịch bán tài sản 

Công Ty hoặc Chi Nhánh hoặc 

 

Để phù hợp 

với Thông 

tư số 
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giao dịch mua bán/đầu tư có giá trị 

từ năm mươi (50)% trở lên tổng 

giá trị tài sản của Công Ty và các 

Chi Nhánh được ghi trong báo cáo 

tài chính gần nhất được kiểm toán. 

giao dịch mua bán/đầu tư có giá trị 

từ ba mươi lăm (35)% trở lên tổng 

giá trị tài sản của Công Ty và các 

Chi Nhánh được ghi trong báo cáo 

tài chính gần nhất được kiểm toán.  

95/2017/TT-

BTC (Điều 

15 – Điều lệ 

mẫu) 

2 Điều 15. Thay đổi các quyền 

 Khoản 1, Điều 15 

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các 

quyền đặc biệt gắn liền với một 

loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi 

được Cổ Đông nắm giữ ít nhất 

năm mươi mốt (51)% cổ phần phổ 

thông tham dự họp thông qua và 

phải được Cổ Đông nắm giữ ít 

nhất sáu mươi lăm (65)% quyền 

biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi 

đó biểu quyết thông qua. 

 

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các 

quyền đặc biệt gắn liền với một 

loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi 

được Cổ Đông nắm giữ ít nhất 

sáu mươi lăm (65)% cổ phần phổ 

thông tham dự họp thông qua và 

phải được Cổ Đông nắm giữ ít 

nhất sáu mươi lăm (65)% quyền 

biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi 

đó biểu quyết thông qua. 

 

Để phù hợp 

với Thông 

tư số 

95/2017/TT-

BTC (Điều 

17 – Điều lệ 

mẫu) 

3 
Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông 

 Khoản 2, Điều 16 

a. Chuẩn bị một danh sách các Cổ 

Đông đủ điều kiện tham gia và 

biểu quyết tại Đại hội trong vòng 

ba mươi (30) ngày trước ngày bắt 

đầu tiến hành Đại hội đồng cổ 

đông; chương trình họp, và các tài 

liệu phù hợp với Pháp Luật và các 

quy định của Công Ty. 

b.  Xác định thời gian và địa điểm tổ 

chức Đại hội; và 

c.  Thông báo và gửi thông báo họp 

Đại hội đồng cổ đông cho tất cả 

các Cổ Đông. 

 
a.  Chuẩn bị danh sách Cổ Đông đủ 

điều kiện tham gia và biểu quyết 

tại Đại hội đồng cổ đông. Danh 

sách cổ đông có quyền dự họp 

Đại hội đồng cổ đông được lập 

không sớm hơn năm (05) ngày 

trước ngày gửi thông báo mời 

họp Đại hội đồng cổ đông;  

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung 

Đại hội; 

c.  Chuẩn bị tài liệu cho Đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông theo nội dung dự kiến 

của cuộc họp; 

e.  Xác định thời gian và địa điểm tổ 

chức Đại hội;  

 

Để phù hợp 

với Thông 

tư số 

95/2017/TT-

BTC (Điều 

18 - Điều lệ 

mẫu) 
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f.  Thông báo và gửi thông báo họp 

Đại hội đồng cổ đông cho tất cả 

các Cổ Đông; 

g.  Các công việc khác phục vụ Đại 

hội.   

4 
Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông 

 Khoản 2, Điều 17 

2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 

3 Điều này, các nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông phải được thông 

qua bởi đa số Cổ Đông đại diện ít 

nhất năm mươi mốt (51)% tổng số 

phiếu biểu quyết của các Cổ Đông 

có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua Người Được Uỷ 

Quyền Dự Họp có mặt tại Đại hội 

đồng cổ đông; hoặc ít nhất nhất sáu 

mươi lăm (65)% tổng số phiếu bầu 

của các Cổ Đông có quyền biểu quyết 

chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý 

kiến Cổ Đông bằng văn bản). 

 

 

2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 

3 Điều này, các nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông phải được thông 

qua bởi đa số Cổ Đông đại diện ít 

nhất năm mươi mốt (51)% tổng số 

phiếu biểu quyết của các Cổ Đông 

có quyền biểu quyết có mặt trực 

tiếp hoặc thông qua Người Được Uỷ 

Quyền Dự Họp có mặt tại Đại hội 

đồng cổ đông; hoặc ít nhất năm 

mươi mốt (51)% tổng số phiếu bầu 

của các Cổ Đông có quyền biểu 

quyết chấp thuận (đối với trường 

hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn 

bản). 

 

Để phù hợp 

với Thông 

tư số 

95/2017/TT-

BTC (Điều 

22 – Điều lệ 

mẫu) 

 Khoản 3, Điều 17 

3. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông liên quan đến việc sửa đổi và 

bổ sung Điều Lệ, loại cổ phiếu và 

số lượng cổ phiếu được chào bán; 

sáp nhập, tái tổ chức và giải thể 

Công Ty; giao dịch mua, bán tài sản 

Công Ty hoặc các Chi Nhánh thực 

hiện có giá trị trên năm mươi (50)% 

trở lên tổng giá trị tài sản của Công 

Ty tính theo Báo cáo tài chính gần 

nhất được kiểm toán được thông qua 

khi có từ sáu mươi lăm (65)% trở lên 

tổng số phiếu bầu các Cổ Đông có 

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua Người Được Uỷ 

 

3. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông liên quan đến việc sửa đổi và 

bổ sung Điều Lệ, loại cổ phiếu và 

số lượng cổ phiếu được chào bán; 

sáp nhập, tái tổ chức và giải thể 

Công Ty; giao dịch mua, bán tài sản 

Công Ty hoặc các Chi Nhánh thực 

hiện có giá trị trên ba mươi lăm 

(35)% trở lên tổng giá trị tài sản của 

Công Ty tính theo Báo cáo tài chính 

gần nhất được kiểm toán được thông 

qua khi có từ sáu mươi lăm (65)% 

trở lên tổng số phiếu bầu các Cổ 

Đông có quyền biểu quyết có mặt 

trực tiếp hoặc thông qua Người 

 

Để phù hợp 

với Thông 

tư số 

95/2017/TT-

BTC (Điều 

21 và 22 – 

Điều lệ 

mẫu) 
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Quyền Dự Họp có mặt tại Đại hội 

đồng cổ đông (trong trường hợp tổ 

chức họp trực tiếp); hoặc ít nhất sáu 

mươi lăm (65)% tổng số phiếu bầu 

của các Cổ Đông có quyền biểu 

quyết chấp thuận (đối với trường hợp 

lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản). 

Được Uỷ Quyền Dự Họp có mặt tại 

Đại hội đồng cổ đông (trong trường 

hợp tổ chức họp trực tiếp); hoặc ít 

nhất năm mươi mốt (51)% tổng số 

phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền 

biểu quyết chấp thuận (đối với 

trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng 

văn bản). 

5 
Điều 18. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông 

 Khoản 1, Điều 18 

1.Hội đồng quản trị có quyền lấy ý 

kiến Cổ Đông bằng văn bản để 

thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét 

thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty 

đối với tất cả các vấn đề nêu tại 

Khoản 2 Điều 13 Điều lệ. 

 

 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý 

kiến Cổ Đông bằng văn bản những 

nội dung sau đây:   

a. Thông qua các báo cáo tài chính 

năm; 

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm 

cho mỗi loại cổ phần phù hợp với 

Luật Doanh nghiệp và các quyền 

gắn liền với loại cổ phần đó. Mức 

cổ tức này không cao hơn mức mà 

Hội đồng quản trị đề nghị sau khi 

đã tham khảo ý kiến các Cổ Đông 

tại Đại hội đồng cổ đông; 

c.  Số lượng thành viên của Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát; 

d. Lựa chọn các tổ chức kiểm toán 

độc lập; 

e.  Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm và 

thay thế thành viên Hội đồng quản 

trị và Ban kiểm soát; 

f.  Tổng số tiền thù lao của các thành 

viên Hội đồng quản trị và Báo cáo 

tiền thù lao của Hội đồng quản trị; 

g. Phê chuẩn chính sách chi trả thù lao 

cho thành viên Hội đồng quản trị; 

h.  Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công 

Ty; 

i.  Thông qua ngành nghề kinh doanh 

của Công Ty; 

 

Để cụ thể 

hóa các nội 

dung lấy ý 

kiến cổ 

đông bằng 

văn bản theo 

hướng dẫn 

của UBCK 

NN  
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j.  Quyết định thay đổi Vốn Điều Lệ 

của Công Ty, bao gồm cả việc 

giảm Vốn Điều Lệ; 

k.  Loại cổ phần và số lượng cổ phần 

mới sẽ được phát hành cho mỗi 

loại cổ phần; 

l.  Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc 

chuyển đổi Công Ty; 

m. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) 

Công Ty và chỉ định người thanh 

lý; 

n.  Kiểm tra và xử lý các vi phạm của 

Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 

soát gây thiệt hại cho Công Ty; 

o.  Quyết định giao dịch bán tài sản 

Công Ty hoặc Chi Nhánh hoặc 

giao dịch mua bán/đầu tư có giá trị 

từ năm mươi (50)% trở lên tổng giá 

trị tài sản của Công Ty và các Chi 

Nhánh được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất được kiểm toán; 

p.  Công Ty mua lại hơn mười (10)% 

một loại cổ phần phát hành; 

q.  Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị 

đồng thời làm Tổng Giám đốc; 

r.  Công Ty hoặc các Chi Nhánh ký 

kết hợp đồng với những người 

được quy định tại Khoản 1 Điều 

162 Luật Doanh Nghiệp với giá 

trị bằng hoặc lớn ba mươi lăm 

(35)% tổng giá trị tài sản của 

Công Ty và các Chi Nhánh được 

ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất được kiểm; 

s.  Phát hành trái phiếu chuyển đổi 

thành cổ phiếu và các chứng 

quyền cho phép người sở hữu mua 

cổ phiếu theo mức giá định trước; 

t.  Các vấn đề khác theo quy định 

của Điều Lệ này và các quy chế 

khác của Công ty. 
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 Khoản 8, Điều 18 

8. Quyết định được thông qua theo 

hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng 

văn bản phải được số Cổ Đông đại 

diện ít nhất sáu mươi lăm (65)% 

tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết chấp thuận và có giá trị như 

quyết định được thông qua tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

 

8. Quyết định được thông qua theo 

hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng 

văn bản phải được số Cổ Đông đại 

diện ít nhất năm mươi mốt (51)% 

tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết chấp thuận và có giá trị như 

quyết định được thông qua tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

 

Để phù hợp 

với Thông 

tư số 

95/2017/TT-

BTC (Điều 

22 – Điều lệ 

mẫu) 

6 Điều 20. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

 Khoản 3, Điều 20 

3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng 

quản trị. Các Cổ Đông sở hữu tối 

thiểu mười (10)% số cổ phần phổ 

thông trong thời hạn liên tục ít nhất 

sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền 

biểu quyết của từng người lại với 

nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào 

Hội đồng quản trị. 

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu 

từ mười (10)% đến dưới hai mươi 

(20)% số cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng được đề cử một (01) thành viên 

để bầu vào Hội đồng quản trị; từ hai 

mươi (20)% đến dưới ba mươi (30)% 

số cổ phần có quyền biểu quyết trong 

thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 

từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi 

(40)% số cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng 

viên; từ bốn mươi (40)% đến dưới 

năm mươi (50)% số cổ phần có quyền 

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít 

nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

 

3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng 

quản trị. Các Cổ Đông sở hữu tối 

thiểu năm (05)% số cổ phần phổ 

thông trong thời hạn liên tục ít nhất 

sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền 

biểu quyết của từng người lại với 

nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào 

Hội đồng quản trị. 

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu 

từ năm (05)% đến dưới mười (10)% 

số cổ phần có quyền biểu quyết trong 

thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

được đề cử một (01) thành viên để bầu 

vào Hội đồng quản trị; từ mười (10)% 

đến dưới ba mươi (30)% số cổ phần 

có quyền biểu quyết trong thời hạn 

liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề 

cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi 

(30)% đến dưới bốn mươi (40)% số cổ 

phần có quyền biểu quyết trong thời 

hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 

bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi 

(50)% số cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng 

 

Để phù hợp 

với Thông 

tư số 

95/2017/TT-

BTC (Điều 

25, Điều 26 

– Điều lệ 

mẫu) 
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bốn (04) ứng viên; từ năm mươi 

(50)% đến dưới sáu mươi (60)% số cổ 

phần có quyền biểu quyết trong thời 

hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 

từ sáu mươi (60)% đến dưới bảy mươi 

(70)% số cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng 

viên; từ bảy mươi (70)% đến tám 

mươi (80)% số cổ phần có quyền biểu 

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 

sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy 

(07) ứng viên; và từ tám mươi 

(80)% đến dưới chín mươi (90)% số 

cổ phần có quyền biểu quyết trong 

thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

Bổ sung Mục g, Khoản 4, Điều 20 

4.  Một thành viên Hội đồng quản trị 

sẽ không còn tư cách thành viên Hội 

đồng quản trị trong các trường hợp 

sau: 

a.  …. 

b.  …. 

c.  …. 

d.  …. 

e.  …. 

f.  Thành viên đó khi/vào thời điểm 

là Người Thâu Tóm nhưng đồng 

thời cũng vừa là Đối Thủ Cạnh 

Tranh hoặc người đại diện của 

Đối Thủ Cạnh Tranh của Công 

Ty. 

viên; từ năm mươi (50)% đến dưới 

sáu mươi (60)% số cổ phần có quyền 

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít 

nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 

năm (05) ứng viên; từ sáu mươi (60)% 

đến dưới bảy mươi (70)% số cổ phần 

có quyền biểu quyết trong thời hạn 

liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề 

cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy 

mươi (70)% đến tám mươi (80)% số 

cổ phần có quyền biểu quyết trong 

thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; 

và từ tám mươi (80)% đến dưới chín 

mươi (90)% số cổ phần có quyền biểu 

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 

sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám 

(08) ứng viên. 

 
 

4.  Một thành viên Hội đồng quản trị 

sẽ không còn tư cách thành viên Hội 

đồng quản trị trong các trường hợp 

sau: 

a.  …. 

b.  …. 

c.  …. 

d.  …. 

e.  …. 

f.  Thành viên đó khi/vào thời điểm là 

Người Thâu Tóm nhưng đồng 

thời cũng vừa là Đối Thủ Cạnh 

Tranh hoặc người đại diện của 

Đối Thủ Cạnh Tranh của Công 

Ty. 

g. Cung cấp thông tin cá nhân sai 

khi gửi cho Công ty với tư cách là 

ứng viên Hội đồng quản trị. 
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7 Điều 21. Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

 Mục k, Khoản 3, Điều 21 

k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và 

xác định mức cổ tức tạm thời; tổ 

chức việc chi trả cổ tức; 

 

k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; tổ 

chức việc chi trả cổ tức; 

Để phù hợp 

với Thông 

tư số 

95/2017/TT-

BTC (Điều 

27 – Điều lệ 

mẫu)  

2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung: 

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.  

- Điều lệ Công ty cổ phần Bamoo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) có hiệu lực kể từ 

ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

 
 

 

Nơi nhận:  
- Cổ đông Công ty; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUQ. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 NGUYỄN THẾ TÀI 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

Số: 15 /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

----------------------- 

           TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2018 

 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v cho vay / góp vốn/ hợp tác đầu tư với bên liên quan 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital; 

- Căn cứ Đề xuất ký ngày 11/06/2018 của nhóm cổ đông nắm giữ trên mười (10)% tổng 

số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên. 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) kính trình Đại hội đồng 

Cổ đông thông qua việc cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc tăng phần vốn góp của 

BCG tại CTCP Năng lượng BCG Băng Dương là tổ chức có liên quan của BCG để bổ 

sung vốn cho CTCP Năng lượng BCG Băng Dương thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt 

trời BCG Băng Dương với tổng công suất 40 MW. 

Khoản cho vay/ góp vốn/ hợp tác đầu tư với CTCP Năng lượng BCG Băng Dương 

có tổng giá trị tối đa là 300 tỷ đồng. 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng 

cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc Hợp đồng góp vốn; ký kết các Hợp đồng, tài 

liệu và triển khai các thủ tục với các bên liên quan. 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.  

Trân trọng kính trình./.  

 

Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

NGUYỄN HỒ NAM   
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

Số: 16 /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

----------------------- 

           TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2018 

 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital; 

- Căn cứ Đề xuất ký ngày 11/06/2018 của nhóm cổ đông nắm giữ trên mười (10)% tổng 

số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên. 

 

Nhằm mục đích tăng thanh khoản trong giao dịch trên sàn chứng khoán, xúc tiến tìm 

kiếm cổ đông chiến lược để nâng cao năng lực tài chính và thay đổi cơ cấu cổ đông thu 

hút các nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem 

xét và thông qua việc bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh có thể hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu của nhà đầu tư nước ngoài như sau: 

Mã 

ngành 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh 

4662 
Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng) 

4620 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 

Chi tiết: Bán buôn nông sản (không hoạt động tại trụ sở) 

6312 
Cổng thông tin. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 

7320 
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 

4651 
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 
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Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh/ xóa bỏ ngành nghề kinh doanh tại Sở 

Kế hoạch & Đầu tư; 

- Chủ động điều chỉnh/ bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh khác có thể hạn chế tỷ lệ 

sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần 

nhất; 

- Sửa đổi, cập nhật nội dung ngành nghề kinh doanh đã được điều chỉnh tại Điều lệ 

Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.  

Trân trọng kính trình./.  

 
Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

NGUYỄN HỒ NAM   

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----o0o----- 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên : DƯƠNG ĐỨC HÙNG 

2. Giới tính : Nam 

3. Ngày tháng năm sinh : 12/06/1978 

4. Nơi sinh : Hà Nội 

5. CMND : 012788742 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 

11/01/2010 

6. Quốc tịch : Việt Nam 

7. Dân tộc : Kinh 

8. Địa chỉ thường trú : 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội 

9. Số điện thoại công ty : 08 62 680 680 

10. Địa chỉ email : hungdd@bamboocap.com.vn 

11. Trình độ chuyên môn: 

Từ 1995-2002 

 

: 

 

 

Cử nhân Luật - Học viện An ninh nhân dân, Thanh 

Xuân, Hà Nội. 

12. Quá trình công tác: 

Từ T10/2002 đến T3/2005 

 

Từ T3/2005 đến T4/2011 

 

Từ T4/2011 đến T6/2013 

 

Từ T6/2012 đến T8/2013 

 

Từ T8/2013 đến nay 

 

Từ T8/2014 đến nay 

 

Từ T3/2015 đến nay 

 

Từ 2017 – đến nay 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

Điều tra viên, Cán bộ Phòng An ninh Điều tra, Công 

an tỉnh Hải Dương. 

Cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị V, Tổng cục An ninh, 

Bộ Công an. 

Giám đốc Dự án Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát 

triển Trường Thành tại Lào. 

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư 

Phát triển Trường Thành 

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư 

Phát triển Trường Thành Việt Nam. 

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ 

Trường Thành Đại Nam Security 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bamboo 

Capital 

Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ bảo vệ Trường 

Thành Đại Nam 

13. Chức vụ công tác hiện nay: 

- Chức vụ tại tổ chức niêm yết 

 

- Chức vụ tại tổ chức khác 

 

: 

 

: 

 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bamboo 

Capital – mã chứng khoán BCG 

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư 

Phát triển Trường Thành Việt Nam 

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ 

Trường Thành Đại Nam Security 

14. Tổng số cổ phần nắm giữ (hiện 

nay)  

Trong đó 

- Đại diện sở hữu 

 

 

 

: 

65.000 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ 

 

 

Không có 

mailto:hungdd@bamboocap.com.vn


- Cá nhân sở hữu : 65.000 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ 

 

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Cam kết nắm giữ theo quy định về niêm yết 

16. Những người có liên quan nắm 

giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết 

 Không có 

17. Những khoản nợ đối với Công ty : Không có 

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có 

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

                      Ngày 04 tháng 06 năm 2018 

Xác nhận của CTCP Bamboo Capital 

 

                    

 

 

 

 

           Tổng Giám Đốc 

          Nguyễn Thế Tài 

     Người khai 

 

 
  

 

 

       

Dương Đức Hùng 

  


