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BÁO CÁO NHANH VỀ CÔNG TY SẮP NIÊM YẾT 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI                                                               Tháng 07/ 2011 
 
THÔNG TIN CHUNG 
Lịch sử hình thành phát triển  

           Tiền thân của Công ty Cổ phần Phú Tài là Công ty Phú Tài trực thuộc Quân khu 5 -Bộ Quốc Phòng, chuyên 
kinh doanh và sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ, đá và phân phối xe Toyota. 

Năm 2004, Công ty Cổ phần Phú Tài là Doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty cổ phần  và chính 
thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2005 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000054 cấp lần đầu 
vào ngày 30/12/2004, thay đổi lần thứ 11 vào ngày 15/06/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp. 

 

Vốn điều lệ: 85.997.600.000 đồng 

 

Sơ lược về cơ cấu cổ đông 

Danh mục Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần) Tỷ lệ (%) 

Tổng số cổ phần 8.599.760 100 

Trên 5% VĐL trở lên 2.840.621 33.03 

Từ 1% đến 5%VĐL 2.890.817 33.62 

Sở hữu dưới 1% VĐL 463.095 05.38 

Cổ đông trong nước 8.531.795 99.21 

- Tổ chức 1.637.792 19,04 

Trong đó, Nhà nước 1.196.690 13.92 

- Cá nhân 6.894.003 80,16 

Cổ đông nước ngoài 67.965  0,79 

 

 

CÁC ĐIỂM NHẤN 
Qua thời gian hoạt động lâu dài, Phú tài đã khẳng định thương hiệu và thế mạnh vững chắc dựa trên các  nền tảng 
sau:  

 Ngành nghề kinh doanh của Công ty không tập trung vào một lĩnh vực và mỗi lĩnh vực đều có thế 
mạnh rõ ràng. Điều này hạn chế rủi ro khi thị trường, nhu cầu biến động. Điển hình như năm 2008, 2009 là 
những năm đầy khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp trong ngành sản xuất đồ gỗ do ảnh hưởng của cuộc 
khủng hoảng kinh tế, Phú Tài cũng không tránh khỏi sự ảnh hường này. Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế khó 
khăn thì các hoạt động sản xuất kinh doanh đá ốp lát, kinh doanh xe Toyota vẫn hiệu quả và bù đắp lại cho hoạt 
động sản xuất chế biến gỗ. Ở mỗi lĩnh vực, Công ty đều tạo được điểm nhấn của mình.Cụ thể: 
- Lĩnh vực sản xuất đá: 

Ngành đá ốp lát là một trong những lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Công ty,  các sản phẩm đá ốp lát và xây 
dựng của Công ty có uy tin trên cả nước. Đối với ngành sản xuất đá ưu thế nổi trội của Công ty là các mỏ đá hiện 
đang được Công ty quản lý và khai thác với trữ lượng lớn, chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào 

 
Sản lượng đá khai thác và tiêu thụ đá của Công ty các năm 2008- 2010 

 
STT 

 

 
Sản phẩm 

 
ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

1 Đá ốp lát m2 346.891,21 529.133,90 440.442,78 

2 Đá thủ công m3 4.352,68 5.552,96 3.440,48 

3 Đá nghiền sàng m3 116.935,00 163.585,10 160.523,30 

 Nguồn: PTB 
 

 
 

 

 
 

Tên công ty: Công ty cổ phần Phú Tài 

Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, Phường Nguyễn Văn Cừ, 
Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Website: www.phutai.com.vn 

Ngành: Sản xuất đá, đồ gỗ. Mua bán, bảo hành, sữa chữa 
xe ô tô và phụ tùng.  

Sản phẩm/dịch vụ chính: 

o Chế biến gỗ, lâm sản, vật liệu xây dựng, hàng thủ 
công mỹ nghệ. 

o Đầu tư kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà 
xưởng, kho bãi, văn phòng, nhà ở. Kinh doanh nhà 
hàng, khách sạn. 

o Trồng rừng và trồng cây công nghiệp các loại; 

o Khai thác, chế biến đá Granit, khai thác đá, cát, sỏi 
làm vật liệu xây dựng (Chỉ kinh doanh sau khi được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép 
khai thác, chế biến khoáng sản).  

o Mua bán, bảo hành, sữa chữa xe ô tô và phụ tùng 

 
Một số chỉ tiêu tài chính: 

Đơn vị:triệu VND 

CHỈ TIÊU 
 

2008 2009 2010 

Tổng tài sản 545.420 488.637 603.079 
Vốn điều lệ 59.999 59.999,4 85.997 
Doanh thu 1.061.389 1.362.807 1.649.638 
LN trước thuế 21.505 22.467 53.579 
LN sau thuế 17.471 16.672 39.047 
EPS (VND) 2.911 2.778 5.040 
Cổ tức 21% 18% 20% 
ROA 3,2% 3,4% 6.0% 
ROE 18,80% 15,65% 28,54% 

Nguồn :TLS tổng hợp    
    

    
  

 
Liên hệ 
 
Trần Thị Thu Tâm 

Trưởng  phòng cao cấp 

Khối dịch vụ Ngân hàng Đầu tư 

Email: Tam.TranThiThu@tls.vn 
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Trữ lượng  đá  tại các mỏ đá do Công ty quản lý 

STT Tên các mỏ đá Trữ lượng các 
mỏ đá 

Địa điểm các mỏ 
đá 

Thời gian 
khai thác   

Thời gian còn 
được khai thác 

(năm) 

1 Mỏ Vân Canh 41.000 
Huyện Vân Canh, 
tỉnh Bình Định >12  10 

2 Mỏ Phú Yên 49.700 Tỉnh Phú Yên >15 8 

3 Mỏ Đắk Nông 68.000 Tỉnh Đắk Nông >20 18 

4 Mỏ Phù Cát 59.000 
Huyện Phù Cát, 
tỉnh Bình Định 

>20 
Mới bắt đầu 
khai thác 

5 Mỏ SơnTriều 6.183.986 
Huyện An Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

>35 
Mới bắt đầu 
khai thác 

Nguồn: PTB 
 

- Lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ 

Sản phẩm  đồ gỗ xuất khẩu của Công ty được tín nhiệm trên các thị trường của Châu Âu. Năng lực xuất 
khẩu của Công ty đạt khoảng 70 container 40 feet mỗi tháng. 

Trước khi bước vào chu kỳ kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty chủ động nhập khẩu nguyên liệu với số 
lượng lớn, vừa đảm bảo cho sản xuất vừa kinh doanh thương mại. Ngoài ra, đối với các nguồn nguyên liệu 
nhập từ nước ngoài, Công ty đặt quan hệ làm ăn lâu dài và thân thiết với các đối tác lớn, có uy tín, vì vậy 
Công ty luôn chủ động trong việc nhập nguyên liệu.  

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm gỗ của Công ty 2008 –2010 

STT Sản phẩm ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

1 Gỗ tinh chế m3 10.330,25 10.857,09 13.083,12 
2 Gỗ nguyên liệu m3 71.407,05 56.484,63 42.683,18 

Nguồn: PTB 
 

Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Phú Tài 
Đơn vị tính: USD 

 
 
 
 
 

 Nguồn: PTB 

 

- Lĩnh vực kinh doanh xe Toyota và sửa chữa ô tô 

Đối với lĩnh vực kinh doanh xe Toyo ta thì Phú Tài là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh 

phân phối xe Toyota tại Quy Nhơn và Đà Nẵng.  Phú Tài luôn đáp ứng tiêu chuẩn 3S (Sales – Bán hàng, 

Service – Dịch vụ, Spare part – Phụ tùng chính hãng) của Toyota để trở thành nhà phân phối độc quyền cho 

hãng Toyota tại khu vực Miền Trung.  Kinh doanh và sữa chữa ô tô  luôn có sự tăng trưởng ấn tượng qua 

các năm 2008 đến 2010. 

Sản lượng tiêu thụ  và dịch vụ sửa chữa xe Toyota 

STT Đơn vị ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 
1 Xe Toyota Chiếc 632 1.260 1.174 

2 Dịch vụ sửa chữa Lượt 12.139 16.789 19.174 

Nguồn: PTB 

TT Thị trường Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

1 Châu Âu 9.732.092,00 7.458.286,20 11.165.636,93 

 Cộng 9.732.092,00 7.458.286,20 11.165.636,93 
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 Có nền tảng vững chắc về tài sản là đất đai, nhà máy 

STT Địa chỉ Diện tích 
(m2) 

Mục đích sử dụng/tài sản 
trên đất 

Hình thức 
sử dụng 

Thời  gian 
sử dụng 

1 

Quốc lộ 1 A, Khu 
vực 5, phường 
Trần Quang Diệu, 
Tp. Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. 

80.564 Nhà máy chế biến đá 380, 
công suất 330.000 m3/năm Đất thuê 50 

2 
69 đường Duy 
Tân, quận Hải 
Châu, Tp Đà Nẵng 

537,4 

 
Văn phòng đại diện của 
Công ty Phú Tài, Cửa hàng 
bán đá 

Đất thuê 50 

3 
71 đường Duy 
Tân, quận Hải 
Châu, Tp Đà Nẵng 

10.863,6 

 
Sản xuất đồ gỗ, phân 
xưởng suất đồ gỗ XN 
Thắng Lợi 

 

Đất thuê 50 

4 

 
151-153 đường Lê 
Đình Lý, quận Hải 
Châu, Tp. Đà 
Nẵng 
 

3.852 

Showroom, xưởng sửa 
chữa xe Toyota Đà Nẵng, 
công suất 1.200 
chiếc/năm, sửa chữa 
17.000 lượt xe/năm 

Đất thuê 50 

5 

Đường Nguyễn 
Thị Định, Phường 
Nguyễn Văn Cừ, 
Tp. Quy Nhơn, 
tịnh Bình Định 

32.958 

 
Sản xuất đồ gỗ, phân 
xưởng suất đồ gỗ XN 
Thắng Lợi 

 
 

Đất thuê 50 

6 

 
Đường Nguyễn 
Thị Định, Tp. Quy 
Nhơn, tỉnh Bình 
Định 
 

8.575 

1. Văn phòng Công ty  
 
 

 
Đất  thuê 

 
 

 
 

50 

2. Showroom  kinh 
doanh, sửa chữa xe 
Toyota tại  Quy 
Nhơn, công suất 500 
chiếc/năm,  sửa chữa 
10.000 lượt xe/năm       

7 

 
Đường Nguyễn 
Thị Định, Tp. Quy 
Nhơn, tỉnh Bình 
Định 
 

 
1.115 

 
Văn phòng  XN Thắng Lợi Đất thuê 50 

8 
14E, đường Phan 
Văn Trị, phường 7, 
Tp.Hồ Chí Minh 

1.000  
Chi nhánh Công ty Đất thuê 50 

9 
Xã Phước Thành, 
huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định 

63.502 

 
Sản xuất đồ gỗ, phân 
xưởng suất đồ gỗ XN 
Thắng Lợi, công suất 
10.000 m3/năm 

 

Đất thuê 50 

 
10 

 
Thôn Ninh Lâm, 
xã Vạn Khánh, 
huyện Vạn Ninh, 
tỉnh Khánh Hòa 

 

50.000 

Nhà máy chế biến đá 
Granite tại tỉnh Khánh 
Hoà, công suất 220.000 
m2/năm 

Đất thuê 11 

 
11 

 
Thôn 13, xã Đắk 
Wer, huyện Đắk 
R’ lấp, tỉnh Đắk 
Nông 
 

27.078 

Nhà máy chế biến đá 
Bazal, Granite tại tỉnh 
ĐakNong, công suất 
250.000 m2/năm 

Đất thuê 50 
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 L
à
  

Nguồn: PTB 
 

 Doanh thu tăng trưởng bền vững  qua nhiều năm.  

TT Chỉ tiêu 
Năm 

2008 

% tăng 
giảm so 
với năm 

2007 

Năm 2009 
% tăng 
giảm so 
với năm 

2008 

Năm 2010 
% tăng 
giảm so 
với năm 

2009 

 

DTT (1000 

VND) 
1.061.389 17,7% 1.362.807 28,4% 1.645.997 20,0% 

 Nguồn: PTB 

 

 Công ty luôn duy trì tỷ lệ cổ tức tốt trong các năm qua (từ 18% trở lên). 

TT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

 Tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL 21% 18% 20% 

 + Tiền mặt 21% 8% 10% 

 + Trả cồ tức bằng cổ phiếu   10% 10% 

Nguồn: PTB 
 

 Đội ngũ lãnh đạo: Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của mình và trưởng 
thành từ thực tế của môi trường kinh doanh, quản lý  đội ngũ nhân viên hơn 1.500 người có kỹ năng 
và năng lực làm việc, sẵn sàng đáp ứng tất cả yêu cầu của khách hàng trên toàn thế giới.  

 

Tuy nhiên, Phú Tài cũng gặp phải những rủi ro, hạn chế  nhất định trong quá trình kinh doanh: 

 
 Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ:  Ngành  gỗ phần lớn là nhập khẩu từ nước ngoài (khoảng 90%) . Các nhà 

nhập khẩu đồ gỗ trên thế giới chỉ chấp nhận tiêu thụ đồ gỗ có nêu rõ nguồn gốc xuất xứ được quy định 
bởi Tổ chức phi chính về quản lý rừng thế giới (FSC). Chính sách điều hành  tỷ giá từ năm 2009 đến 
nay của Chính phủ không ổn định gây ảnh hưởng cho các doanh nghiệp trong ngành gỗ. Về thị 
trường, sản phẩm của Công ty hiện nay gần như chỉ tập trung vào thị trường Châu Âu, công tychỉ mới 
mở rộng thị trường sang Châu Úc từ năm nay. 

 Lĩnh vực sản xuất đá ốp lát, đá xây dựng: Sản xuất đá ốp lát sẽ gặp phải vấn đề  nguồn nguyên liệu 
dần cạn kiệt theo thời gian. Do đó, Phú Tài đã tham dò và khai thác thêm các mỏ đá ở DakNong, 
Khánh Hoà. Thêm vào đó, Phú Tài phải nhập thêm  nguyên liệu đá từ nước ngoài nhằm đảm bảo đa 
dạng hoá các chủng loại sản phẩm đá của của mình. 

 Tình hình nợ vay của Công ty: Hiện tại tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu của Công ty khoảng 80%/20% 
sẽ  tạo áp lực lớn về trả lại và nợ vay cho Phú Tài và khả năng quản lý dòng tiền phải thật tốt. Với tình 
hình biến động lãi suất như thời điểm hiện tại thì việc vay và trả nợ vay ngân hàng sẽ khó khăn hơn. 
Về dài hạn, Phú Tài từng bước phải tái cơ cấu lại nợ vay và vốn chủ sở hữu nhằm bảo đảm tình hình 
hình tài chính của mình an toàn hơn. 

 

  

12 

 
Thôn Chánh Nhơn, 
xã Cát Nhơn, 
huyện Phú Cát, 
tỉnh Bình Định 
 

37.000 Mỏ khai thác Đất thuê 03 

14 
xã Nhơn Hòa, 
huyện An Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

120.000 
Nhà máy SX vật liệu xây 
dựng Nhơn Hoà, công suất 
150.000 m3/năm 

Đất thuê 12 

15 

 
KCN Tam Phước - 
xã Tam Phước - 
huyện Long Thành 
- tỉnh Đồng Nai 

20.000 Nhà máy sản xuất gỗ Đồng 
Nai 7.000 m3/năm Đất thuê 50 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ KINH DOANH QUÁ KHỨ 
 
Kết quả kinh doanh 

Đơn vị tính: VND 

TT Chỉ tiêu Năm 2008 
% tăng 
giảm so 
với năm 

2007 

Năm 2009 
% tăng 
giảm so 
với năm 

2008 

Năm 2010 

1 Tổng giá trị tài sản 545.420 41,73 488.637 - 10,41 578.747 

2 Vốn điều lệ 59.999,4 87,49 59.999,4 0 85.997,6 

3 Doanh thu thuần 1.061.389 17,69 1.362.807 28,39 1.097.186 

4 Lợi nhuận thuần từ 
HĐKD 19.870 - 28,28 18.635 - 6,21 43.568 

5 Lợi nhuận khác 1.634 - 21,32 3.831 134,45 3.727 

6 Lợi nhuận trước thuế 
21.505 - 27,79 22.467 4,47 46.329 

7 Lợi nhuận sau thuế 17.471 -30,54 16.672 - 4,57 34.647 

8 Tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL 21% 0%. 18% -8% 20% 

 + Tiền mặt 21% 0% 8%  10% 

 + Cổ phiếu    10%  10% 

 

 

Cơ cấu doanh thu thuần 

Đơn vị tính: VND 

STT Doanh thu 
Năm 

2008 

% cơ 

cấu 

doanh 

thu 

Năm 

2009 

% cơ 

cấu 

doanh 

thu 

Năm 

2010 

% cơ cấu 

doanh 

thu 

I Doanh thu sản phẩm 
đá các loại 186.811 17,60 223.910 16.43 269.270 16,36 

1 Đá ốp lát 156.797 14,77 187.638 13.77 230.938 14,03 

2 Đá thủ công 18.909 1,78 21.321 1.56 14.962 0,91 

3 Đá nghiền sàng 11.104 1,05 14.950 1.10 23.370 1,42 

II Doanh thu sản phẩm 
gỗ các loại 523.343 49,31 392.557 28.81 549.804 33,40 

1 Gỗ tinh chế 230.350 21,70 227.304 16.68 324.604 19,72 

2 Gỗ nguyên liệu 292.993 27,60 165.253 12.13 225.200 13,68 

III Doanh thu dịch vụ 
thương mại Toyota 351.234 33,09 746.339 54.76 826.923 50,24 

1 Xe Toyota 315.005 29,68 693.630 50.90 775.572 47,12 

2 Dịch vụ sửa chữa 27.579 2,60 42.263 3.10 49.815 3,03 

3 Thương mại DV khác 8.648 0,81 10.445 0.77 1.536 0,09 

 Cộng  1.061.389 100 1.362.807 100 1.645.997 100 
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Cơ cấu lợi nhuận gộp 

Đơn vị tính: VND 

Stt Lãi gộp 
Năm 

2008 

% cơ cấu 
lãi gộp 

 

Năm 

2009 

% cơ cấu 
lãi gộp 

 
Năm 2010 

 
% cơ cấu lãi 

gộp 
 

1 
Ngành sản 
xuất kinh 
doanh đá 

58.857 43.31 55.994 45.03 68.827 39,01 

2 
Ngành sản 
xuất kinh 
doanh gỗ 

52.837 38.88 27.114 21.80 60.121 34,07 

3 
Dịch vụ và 
thương mại 
xe Toyota 

24.191 17.80 41.243 33.17 47.485 26,92 

 Tổng cộng 135.886 100 124.352 100 176.433 100 

 
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
 

Đơn vị tính: VND 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Giá trị % tăng giảm Giá trị % tăng giảm Giá trị % tăng giảm 

DT thuần 1.640.000 - 0,58 1.771.200 8,00 1.859.760 5,00 

LN sau thuế 39.094 0,12 41.530 6,23 42.645 5,70 

Tỉ lệ LNST/DTT  2,38 0,49 2,34 -1,68 2,29 -2,13 

Tỉ lệ LNST/VĐL 32,57 -28,26 34,60 6,23 35,53 2,68 

Cổ tức/mệnh giá  20 11,11 20 0 20 0 

Vốn điều lệ 120.009 39,55 120.009 0 120.009 0 

 

KẾ HOẠCH NIÊM YẾT 
 

Ngày niêm yết: 22/07/2011 

 

CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 
Số lượng cp niêm yết: 8.599.760 cp 

Số lượng cp bị hạn chế chuyển nhượng:  2.824.494 cp 

Mã cổ phiếu: PTB 
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SẢN PHẨM 
 
Báo cáo này phân cung cấp các thông tin sơ lược về Doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết đo TLS tư vấn. Vui lòng liên lạc với các chuyên viên dịch vụ Ngân hàng 
đầu tư nếu cần có những thông tin chi tiết hơn.  
 
KHỐI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐÂU TƯ  
 
Với mục tiêu mang lại giải pháp tài chính tốt nhất phục vụ cho sự tăng trưởng của khách hàng, chúng tôi xây dựng cho khách hàng các giải pháp nhằm giải quyết 
các vấn đề khó khăn về tài chính, các giải pháp thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp với khả năng chuyên môn vững chắc, thái độ phục vụ cẩn 
trọng và tận tụy. Với kinh nghiệm và mối quan hệ công tác tốt với các định chế tài chính lớn, TLS cung cấp dịch vụ tư vấn cho hơn 300 doanh nghiệp thuộc khối 
doanh nghiệp nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân bao gồm: 
 

Tư vấn phát hành cổ phiếu (ECM) 
 

Tư vấn phát hành trái phiếu (DCM) 

TLS tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục và yêu cầu pháp lý 
trong việc phát hành các sản phẩm chứng khoán có tính chất cổ phiếu 
như cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu chuyển đổi. TLS 
đã xây dựng được một mạng lưới khách hàng tổ chức và khách hàng cá 
nhân đa dạng, tạo nên lợi thế để TLS hỗ trợ khách hàng huy động vốn 
thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng. 
 

TLS tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục và yêu cầu pháp lý 
trong việc phát hành các công cụ nợ như trái phiếu doanh nghiệp. TLS 
có một mạng lưới khách hàng tổ chức đa dạng như các ngân hàng 
thương mại, công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư, tạo nên lợi thế để TLS 
giúp khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ 
hoặc chào bán ra công chúng. 

Tư vấn M&A 
 

Tư vấn tài chính 

Dịch vụ tư vấn M&A của TLS giúp khách hàng trong việc tìm kiếm 
đối tác phù hợp nhất, kết nối bên mua và bên bán trên tinh thần vì lợi 
ích của cả hai bên. TLS cung cấp các dịch vụ trọn gói cho bên bán hoặc 
bên mua từ các khâu lên kế hoạch cấu trúc giao dich, xác định bên mua 
hoặc bên bán mục tiêu, thẩm định đặc biệt (DD), định giá, thương 
lượng mua bán, và hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý cần thiết để đảm 
bảo giao dịch thành công. 

Dịch vụ tư vấn tài chính của TLS bao gồm các dịch vụ đa dạng như tư 
vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, tái cơ cấu tài chính, tư vấn quan hệ 
cổ đông. Chúng tôi xây dựng cho khách hàng các giải pháp giải quyết 
các vấn đề khó khăn về tài chính, thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng 
của doanh nghiệp với trình độ chuyên môn vững chắc, thái độ phục vụ 
cẩn trọng và tận tụy. 

 
 
Hiện tại chúng tôi đang cung cấp dịch vụ trong hầu hết các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam bao gồm bất động sản, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, sản xuất hàng 
tiêu dùng, xây dựng và vật liêu xây dựng, vật liệu cơ bản, khai thác và chế biến khoáng sản, y tế, giáo dục, phân phối và bán lẻ… Khách hàng của chúng tôi bao 
gồm các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều tiềm năng tăng trưởng nhanh chóng, trong đó có công ty có vốn sở hữu của nhà nước, công ty cổ 
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG (TLS) 
 
Được thành lập vào năm 2000, TLS là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. TLS cung cấp các dịch vụ bao gồm: môi giới, nghiên cứu và 
tư vấn đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, và các nghiệp vụ thị trường vốn. Với trên 600 nhân viên làm việc tại các văn phòng Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng 
và các vùng chiến lược khác, TLS hiện là một trong những công ty chứng khoán được biết tới nhiều nhất tại Việt nam. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các 
nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp. Là thành viên của tập đoàn MB bao gồm Ngân hàng MB, Công ty địa ốc MB, Công ty 
quản lý tài sản MB và Công ty quản lý quỹ MB Capital. TLS có nguồn lực lớn về con người, tài chính và công nghệ để có thể cung cấp cho các khách hàng các 
sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà rất ít các công ty chứng khoán khác có thể cung cấp. Từ khi được thành lập, TLS đã được nhìn nhận là: 
 
• Công ty môi giới hàng đầu, đứng thứ nhất về thị phần môi giới  từ năm 2009; 
• Công ty nghiên cứu có tiếng nói trên thị trường với đội ngũ chuyên gia phân tích có kinh nghiệm, cung cấp các sản phẩm nghiên cứu về kinh tế và thị trường 

chứng khoán; và 
• Nhà cung cấp đáng tin cậy các dịch vụ về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty quy mô vừa trở lên. 
 
VĂN PHÒNG 
 
Trụ sở Công ty: Tầng 2, Tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: +84(4) 3726 2600. Website: www.tls.vn 
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Petro Việt Nam, 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh. Điện thoại: +84(8) 3910 6411. 
IB HCM: Tầng 11, Tòa nhà Petro Vietnam, 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh. Điện thoại: +84(8) 3910 6411  
 
QUYỀN TỪ CHỐI 
 
Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả  và không nhất thiết liên hệ  với quan điểm chính thức của TLS. Những lập luận thể hiện 
quan điểm trong báo cáo này cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước. Các tác giả đã dựa vào những thông tin từ những nguồn 
được coi là đáng tin cậy, dù vậy họ cũng không kiểm chứng một cách độc lập các nguồn tin này. Những khuyến nghị trong báo cáo này được hiểu là dành cho 
những khách hàng hiện tại của TLS. Báo cáo này cũng không nên được coi là cơ sở để đưa ra những khuyến nghị mua, bán hoặc đăng ký đấu giá nào. Báo 
cáo này cũng không nên được phân phát thêm toàn bộ hoặc từng phần dù với mục đích nào. Không có bất cứ những cân nhắc nào được đưa ra liên quan tới 
mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hay nhu cầu cụ thể nào đó của người nhận. 
 
© Bản quyền.TLS  2000-2010,TẤT CẢ QUYỀN ĐƯỢC ĐẢM BẢO. Từng phần hoặc toàn bộ báo cáo này không được chế biến lại, lưu giữ hoặc phân phát 
bằng bất cứ hình thức hay phương tiện gì mà không được phép của TLS. 


