BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Giấy CNĐKKD số 0311638525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 22/03/2012 đăng ký thay đổi
lần thứ 3 ngày 14/07/2014)

-

-

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam thực hiện thoái vốn theo Quyết định số
51/2014/QĐ-TTg
Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2015 của Hội đồng thành viên Tổng
Công ty Cảng Hàng không Việt Nam về việc thoái vốn của Tổng Công ty tại Công
ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh theo Quyết định số 51/2014/QĐTTg
Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg







Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh
Mệnh giá:
10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:
510.000 cổ phiếu
Tổng giá trị theo mệnh giá:
5.100.000.000 đồng
Giá khởi điểm:
20.200 đồng/cổ phiếu
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PHẦN I – NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
1.

Tổ chức thực hiện thoái vốn
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Nguyên Hùng

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Hồ Minh Tiến

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông
tin và số liệu này.

2.

Tổ chức tư vấn
CÔNG TY CỖ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
Bà Trần Thị Thu Thanh

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(theo ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam tại Quyết định số 202/QĐ-BSC ngày 10/02/2015)
Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn do
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia
lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Chúng tôi
đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này
đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cung cấp.
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PHẦN II – CÁC KHÁI NIỆM
Các từ, nhóm từ viết tắt hoặc trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:
1.

Tổ chức thực hiện chào bán, Tổng
Công ty, ACV

: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

2.

Tổ chức phát hành, Công ty, CRAC

: Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh

3.

Tổ chức tư vấn, BSC

: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam

4.

HKVN

: Hàng không Việt Nam

5.

KT – XH

: Kinh tế - xã hội

6.

CTCP

: Công ty cổ phần

7.

ĐHĐCĐ

: Đại hội đồng cổ đông

8.

BKS

: Ban kiểm soát

9.

BCTC

: Báo cáo tài chính

10. CBCNV

: Cán bộ công nhân viên

11. CNĐKKD

: Chứng nhận đăng ký kinh doanh
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PHẦN III – GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg
1.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1

Giới thiệu chung
- Tên tiếng Việt:

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

- Tên tiếng Anh:

Airports Corporation of Vietnam

- Tên viết tắt:

ACV

- Địa chỉ trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Điện thoại: (84.8) 38485383

Fax: (84.8) 3 8445127

- Website:www.vietnamairport.vn

Email: vptct@vietnamairport.vn

Hoạt động kinh doanh chính

1.2

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam hoạt động theo Quyết định thành lập số
238/QĐ-BGTVT ngày 08/2/2012 của Bộ Giao thông Vận tải và Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp số 0311638525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày
22/03/2012 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/07/2014. Ngành nghề kinh doanh chính
bao gồm:
-

-

-

-

1.3

Đầu tư, quản lý vốn đầu tư, trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các cảng hàng không sân
bay; Đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị cảng hàng không, sân bay;
Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không; cung ứng các dịch
vụ bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng, thiết bị hàng không và các trang thiết bị khác; cung ứng
các dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; các dịch vụ tại nhà ga hành khách, ga hàng hóa;
Xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị hàng không;
Dịch vụ đại lý cho các hãng hàng không, các công ty vận tải, du lịch, các nhà sản xuất,
cung ứng tàu bay, vật tư, phụ tùng thiết bị tàu bay và trang thiết bị chuyên ngành hàng
không;
Cung ứng dịch vụ thương nghiệp, bán hàng miễn thuế; các dịch vụ phục vụ sân đỗ tại các
cảng hàng không sân bay;
Cung ứng xăng dầu, mỡ hàng không (bao gồm nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn và chất lỏng
chuyên dùng) và xăng dầu tại các cảng hàng không, sân bay; các dịch vụ hàng không,
dịch vụ công cộng khác tại cảng hàng không, sân bay.
Dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, kho hàng hóa; giao nhận hàng hóa; nhà
hàng, khách sạn, nhà nghỉ. Xây dựng, tư vấn xây dựng, sửa chữa, bảo trì, lắp đặt các công
trình xây dựng, các trang thiết bị, điện, điện tử, cơ khí chuyên ngành, công trình dân
dụng.
Các ngành nghề kinh doanh khác.
Quá trình thành lập và phát triển
- Từ năm 1975 – 1990: các sân bay Việt Nam nằm dưới sự quản lý, khai thác của Tổng
cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, hoạt động theo chế độ quân đội, bao cấp, hạch
toán toàn ngành.
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- Từ 1990 – 2010: Ngành HKVN tách khỏi quân đội, về Bộ Giao thông Vận Tải
(GTVT), trở thành ngành kinh tế dân sự, hoạt động theo hướng hạch toán kinh doanh.
Những năm 1992-1996, Nhà nước tách dần cơ quan quản lý khỏi khối sản xuất, kinh
doanh, Cục HKVN quản lý toàn ngành. Để duy trì và phát triển kinh tế – xã hội vùng
miền, bảo đảm an ninh quốc phòng, duy trì khai thác thị trường nội địa, ngành HKVN
đã thành lập các Cụm cảng hàng không: Cụm cảng hàng không miền Bắc lấy Nội Bài
làm trung tâm, có trách nhiệm quản lý, điều phối hoạt động; Cụm cảng hàng không
miền Nam lấy Tân Sơn Nhất làm trung tâm, quản lý, điều phối hoạt động; Cụm cảng
hàng không miền Trung lấy Sân bay Đà Nẵng làm trung tâm, quản lý, điều phối hoạt
động. Sau đó, các cụm cảng hàng không đổi thành Tổng Công ty Cảng miền Bắc,
Trung, Nam nhưng không có khác biệt lớn về chức năng, nhiệm vụ…
- Từ năm 2011 đến nay: hệ thống cảng hàng không đã phát triển đến một giai đoạn
mới. Hầu hết các cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng hai con số, phát sinh nhu cầu
xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng nhà ga, đường hạ cất cánh, trang thiết bị…
với vốn đầu tư rất lớn. Ngày 08/2/2012, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định số
238/QĐ-BGTVT hợp nhất ba Tổng công ty Cảng hàng không Miền Bắc, Miền Trung
và Miền Nam nhằm tập trung nguồn lực và đáp ứng xu thế phát triển tất yếu của nền
kinh tế đất nước, mang lại bước phát triển đột phá của hệ thống cảng hàng không trong
cả nước - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã được ra đời từ đây. Với
hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn quốc, trong đó có 8 cảng hàng không quốc tế,
ACV hiện đang nắm giữ vị trí then chốt không thể thiếu trong hệ thống vận tải hàng
không quốc gia Việt Nam.

2.

Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) là công ty mẹ của CTCP Thương mại
Hàng không Cam Ranh (CRAC), nắm giữ 51% vốn điều lệ CRAC.

3.

Số cổ phiếu sở hữu: 510.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phiếu đang
lưu hành)
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PHẦN IV – TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ
PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN
1.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1

Giới thiệu chung
- Tên tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG CAM RANH
- Tên tiếng Anh:

Cam Ranh Aviation Commercial Joint-Stock Company

- Tên viết tắt:

CRAC

- Vốn điều lệ:

10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

- Địa chỉ trụ sở chính:

86 Trần Phú, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại:

(84.58) 6252200

Fax:

(84.58) 6252211

- Giấy CNĐKKD số 4200810665 do Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày
14/01/2009, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 12/07/2012.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo Giấy CNĐKKD bao gồm:
o Vận chuyển hành khách bằng xe buýt và taxi. Dịch vụ vận chuyển du lịch;
o Kinh doanh ăn uống giải khát;
o Bán hàng lưu niệm; quảng cáo;
o Khách sạn, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
o Đại lý bán vé máy bay, dịch vụ làm thủ tục đăng ký chuyến bay cho hành khách,
giao nhận hàng hóa;
o Kinh doanh tour du lịch nội địa và quốc tế, đại lý lữ hành;
o Gia công cơ khí;
o Dịch vụ vệ sinh công nghiệp;
o Xây dựng công trình công nghiệp;
o Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước.
1.2

Lịch sử hình thành và phát triển
- Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh được thành lập vào năm 2009
theo Giấy CNĐKKD số 4200810665 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp
lần đầu ngày 14/01/2009, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cảng Hàng không
miền Trung (sau là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam), với chức năng ban
đầu là kinh doanh taxi thương hiệu Airport Taxi tại thành phố Nha Trang và kinh
doanh hàng lưu niệm, mỹ nghệ trong Sân bay Cam Ranh.
- Giữa năm 2009, Công ty triển khai hoạt động kinh doanh nhà hàng trong khu vực nhà
ga sân bay. Tháng 06/2013, CRAC mở cửa hàng miễn thuế đầu tiên trong khu vực
cách ly ga đi quốc tế Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
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- Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, với sự hỗ trợ tích cực của Tổng Công ty
và Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh cùng với nỗ lực đóng góp, làm việc với tinh
thần trách nhiệm cao của toàn thể CBCNV, hoạt động kinh doanh của CRAC đã từng
bước ổn định, đạt hiệu quả cao.

2.

Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ tổ chức của Công ty được mô tả chi tiết như sau:
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC

CÁC PHÒNG BAN
NGHIỆP VỤ

CÁC ĐƠN VỊ
KINH DOANH

PHÒNG TỔ
CHỨC

BỘ PHẬN
NHÀ HÀNG

PHÒNG KẾ
TOÁN

ĐỘI XE

PHÒNG KINH
DOANH

NHÀ XƯỞNG

• Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định
cao nhất của Công ty, có quyền thông qua quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển
và kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm của Công ty; quyết định loại cổ phần và tổng
số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng
loại cổ phần; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát; và các quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
• Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cho
ĐHĐCĐ quản trị Công ty giữa hai kỳ ĐHĐCĐ và có toàn quyền nhân danh Công ty để
quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
• Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên, gọi là Kiểm soát viên do ĐHĐCĐ bầu ra. Kiểm soát
viên là những người thay mặt cổ đông để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý
điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; trong ghi chép sổ sách kế toán tài chính của
Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các cổ đông.
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• Ban Giám đốc: Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh
doanh hàng ngày trong Công ty, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội
đồng quản trị.
Các phòng và bộ phận nghiệp vụ:
• Phòng kế toán: Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh, lập báo cáo tài chính, tổ chức
hạch toán các hoạt động có liên quan đến tài chính của Công ty, tổ chức phân công đội
ngũ kế toán của Công ty, kết hợp với phòng ban khác để thanh toán các hợp đồng, phân
tích hoạt động tài chính, kiểm tra việc thu chi thanh toán của các bộ phận trong Công ty,
theo dõi chi tiết tình hình công nợ của khách hàng và quản lý và kiểm tra việc sử dụng
nguồn vốn.
• Phòng tổ chức: Thực hiện công tác quản lý chuyên môn, tổ chức quản lý lao động về số
lượng, chất lượng, quản lý hồ sơ tuyển dụng và điều hành cán bộ Công ty. Có trách
nhiệm đề xuất với ban Giám đốc Công ty về công tác đào tạo chuyên môn của nhân viên,
có nhiệm vụ nâng lương theo quy định.
• Phòng kinh doanh: Có chức năng nghiên cứu, phát triển khách hàng và kế hoạch kinh
doanh. Tham mưu cho Ban lãnh đạo về định hướng và kế hoạch phát triển SXKD hàng
năm.
• Bộ phận nhà hàng: Là bộ phận chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống của Công ty tại khu
vực ga đến và ga đi tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, bao gồm các bộ phận nhỏ
như bộ phận bếp, bộ phận vệ sinh, bộ phận bàn, bộ phận thu ngân,…
• Bộ phận đội xe: Là bộ phận chuyên kinh doanh dịch vụ vận chuyển cho khách du lịch
tại địa bàn Nha Trang. Bộ phận xe buýt còn chịu trách nhiệm vận chuyển cán bộ nhân
viên Công ty từ địa bàn Thành phố ra Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh làm việc.
Bên cạnh đó, bộ phận đội xe taxi cũng phải chủ động tìm kiếm nguồn khách từ bên ngoài
nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh góp phần làm tăng lợi nhuận cho Công ty.
• Bộ phận xưởng: Là bộ phận chuyên sửa chữa, bảo dưỡng đội xe của Công ty, đồng thời
ký hợp đồng sửa chữa máy mọc thiết bị, phương tiện vận chuyển cho Cảng Hàng không
Quốc tế Cam Ranh từ năm 2013.

3.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 2013 đến nay

3.1

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty từ 2013 đến nay
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 2013 đến nay được thể hiện trong
bảng sau:
Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của CRAC từ 2013 đến nay
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2014

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

41.461

52.450

26,50%

Doanh thu thuần

97.447

133.656

37,16%

8.884

9.893

11,36%

Lợi nhuận từ HĐKD
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Chỉ tiêu
Lợi nhuận khác

Năm 2013

Năm 2014

% tăng giảm

271

1.329

390,41%

Lợi nhuận trước thuế

9.155

11.222

22,58%

Lợi nhuận sau thuế

6.862

8.753

27,56%

51

57

11,76%

Tỷ lệ trả cổ tức (%/mệnh giá)

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của CRAC)
Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm báo cáo

3.2

Hoạt động của CRAC phụ thuộc rất lớn vào lượng du khách thông qua Sân bay Cam
Ranh. Trong giai đoạn 2012 đến nay, lượng khách thông qua cảng luôn có sự tăng trưởng
mạnh và đây là yếu tố đặc biệt thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của CRAC.
a. Thuận lợi
-

Công ty được sự hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ của Tổng Công ty và Cảng Hàng không
Quốc tế Cam Ranh trong các hoạt động: mặt bằng kinh doanh dịch vụ và bán hàng tại sân
bay, bến bãi taxi, nhượng quyền khai thác khách tại sân bay.

-

Tập thể CBCNV Công ty nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc
góp phần thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

-

Tỉnh Khánh Hòa được thiên nhiên ưu đãi, là địa điểm du lịch thu hút được nhiều du
khách, các chuyến bay quốc tế đến Cam Ranh với tần suất nhiều hơn là điều kiện thuận
lợi cho việc phát triển kinh doanh các dịch vụ của Công ty.
b. Khó khăn

-

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn trì trệ, Nhà nước đã phải đưa ra một số
chính sách để kích cầu, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, trong năm
2013 tình hình lạm phát trong nước có giảm nhưng sức mua vẫn còn trầm lắng, nhu cầu
sử dụng các dịch vụ không tăng.

-

Do lượng khách tại Cảng HKQT Cam Ranh tăng nhiều nên cảng đã có phương án cải tạo
mở rộng nhà ga và thu hẹp bớt diện tích kinh doanh. Do vậy, Công ty cũng bị ảnh hưởng
giảm doanh số và chưa ổn định trong việc bố trí sắp xếp mặt bằng, đầu tư cải tạo cơ sở
vật chất kinh doanh.
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4.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2013

Năm 2014

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

Lần

1,10

1,17

Lần

0,70

0,61

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

54,31

66,59

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

118,88

199,31

Vòng

15,91

7,44

Lần

2,35

2,55

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
thuần

%

7,04

6,55

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở
hữu

%

36,23

49,95

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

16,55

16,69

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

%

9,12

7,40

6.862

8.753

TSLĐ/Nợ ngắn hạn
 Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
 Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân
 Doanh thu thuần/Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

 Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của CRAC)

5.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015

Trong năm 2014, kết quả sản xuất kinh doanh của CRAC đạt được rất khả quan, song
trên cơ sở nhận định về tình hình kinh tế trong nước và đánh giá năng lực hiện tại, Công ty dự
kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2015 khá thận trọng, cụ thể các chỉ tiêu chính:
-

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Vốn: 38% - 40%

-

Chi trả cổ tức: 20% – 25%
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Năm 2014
Chỉ tiêu

Năm 2015

Giá trị

Giá trị

(Triệu đồng)

(Triệu đồng)

Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ lợi nhuận sau
thuế/Vốn chủ sở hữu
Cổ tức

% chênh lệch so 2014

8.753

3.500-3.700

(60,01%) - (57,73%)

49,95%

38% - 40%

(23,92%) - (19,92%)

57%

20% - 25%

(64,91%) - (56,14%)

(Nguồn: Công ty CP Thương mại Hàng không Cam Ranh)
 Các căn cứ để đạt kế hoạch:
Hoạt động thương mại
-

Mở thêm cửa hàng miễn thuế tại ga đến quốc tế do đánh giá nhu cầu của khách quốc tế
đối với mặt hàng này rất lớn.

-

Tìm kiếm thêm nguồn hàng có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, cải tiến và bố trí lại các cửa
hàng cho đẹp mắt, đầu tư lại tủ kệ bán hàng, đa dạng hóa hàng kinh doanh.

Taxi và xe buýt

6.

-

Tiếp tục phát triển thương hiệu AIRPORT taxi, tăng cường quảng cáo tiếp thị đến khách
sạn, đại lý vé máy bay.

-

Đầu tư thay thế 02 xe buýt để nâng cao chất lượng phục vụ.

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

7.

Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty mà có thể ảnh
hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn
Không có.
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PHẦN V – PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN
1.

Loại cổ phiếu:
Cổ phiếu phổ thông.

2.

Mệnh giá
10.000 đồng

3.

Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn
510.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

4.

Giá khởi điểm đấu giá
Giá khởi điểm bán đấu giá: 20.200 đồng/cổ phần

5.

Phương pháp tính giá
Giá khởi điểm theo giá trị một cổ phần đánh giá lại tại Biên bản xác định giá trị doanh
nghiệp của CTCP Thương mại Hàng không Cam Ranh tại thời điểm 31/03/2014 do Công
ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt thực hiện và được thông qua theo Công văn số
1849/BGTVT-QLDN ngày 10/02/2015 của Bộ Giao thông Vận Tải v/v thông qua
Phương án thoái vốn.

6.

Phương thức thoái vốn
Phân phối theo hình thức đấu giá ra công chúng.

7.

Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

8.

Thời gian thực hiện thoái vốn
Tiến hành bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được
sự đồng ý của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến thời gian phân phối cổ phiếu vào
Quý II/2015 như sau:
o Ngày nhận giấy chứng nhận chào bán: D.
o Công bố thông tin về việc chào bán: (D+3) đến (D+5)
o Thời gian đăng ký và nhận tiền cọc: (D+10) đến (D+30)
o Thời gian tổ chức đấu giá: (D+35)
o Trả tiền cọc và nhận tiền thu từ đợt đấu giá: (D+35) đến (D+40)
o Báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt phát hành là (D+40) đến
(D+45).

9.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến
-

Nhà đầu tư tiến hành thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty CP Chứng khoán Ngân
hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Để có đủ điều kiện tham gia đấu giá cổ phần, nhà
đầu tư phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần theo mẫu, nộp tiền đặt cọc mua cổ
phần (10% x số lượng cổ phần đăng ký x 20.200) và nộp đúng thời hạn quy chế đấu giá.
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-

Hết thời hạn đăng ký, BSC sẽ tiến hành công bố số lượng nhà đầu tư và cổ phần đăng ký
trên các phương tiện thông tin đại chúng và tiến hành tổ chức đấu giá.

-

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc sau:
 Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì
được mua cổ phần theo giá đó.
 Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng
nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của
từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:
Số cổ phần
nhà đầu tư
được mua

=

Số cổ phần
còn lại
chào bán

Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua
x

Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua

 Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có
khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
-

Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng
đấu giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn quy định
tại quy chế đấu giá.

-

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư &
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM.
o Trụ sở : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
o Điện thoại
o Fax

10.

: (84.8) 38218883

: (84.8) 38204909

Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy
chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam,
tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giới hạn tối đa 49% vốn điều lệ của Công ty. Điều
lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ sỡ hữu của
nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phần của Công ty.

11.

Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng
Không có.

12.

Các loại thuế có liên quan

Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán
không thuộc đối tượng chịu thế GTGT.
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày
20/10/2014 của Bộ Tài Chính về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán quy
định như sau:
Các tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập: gồm các doanh nghiệp thuộc mọi
loại hình, hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý
quỹ) có thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, như doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm
hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước
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ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tham gia đầu
tư chứng khoán. Hoạt động đầu tư chứng khoán của các tổ chức này là hoạt động tài chính, do
vậy thu nhập từ đầu tư chứng khoán trong kỳ tính thuế phải gộp chung với thu nhập từ hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định chung.
Các tổ chức khác (trừ tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập nói trên, công ty
chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán) kể cả quỹ đầu tư của nước ngoài chỉ
mở tài khoản tại Việt Nam mà không có sự hiện diện tại Việt Nam tham gia đầu tư chứng khoán:
thực hiện nộp thuế TNDN theo phương thức khoán. Số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1%
tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng.
Các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ: Chênh lệch giá chứng khoán mua bán
trong kỳ, thu lãi trái phiếu (trừ trái phiếu được miễn thuế theo quy định của pháp luật) từ hoạt
động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ
được tính vào “doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế”
Các cá nhân đầu tư chứng khoán: bao gồm các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư
chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ cổ
tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán và các khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng
khoán theo quy định hiện hành.
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PHẦN VI – MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN
Cơ cấu lại danh mục đầu tư, giảm tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tại
Công ty CP Thương mại Hàng không Cam Ranh.

PHẦN VII – CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN
1. Tổ chức tư vấn và bán đấu giá cổ phần
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT & PT VIỆT NAM (BSC)
Website

: www.bsc.com.vn

Emai

: service@bsc.com.vn

Trụ sở chính

: Tầng 10, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại

: (84.4) 22200673

Fax: (84.4) 22200669

Chi nhánh BSC tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ

: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại

: (84.8) 38218883 – 38218886

Fax

: (84.8) 38218510

2. Tổ chức kiểm toán
CÔNG TY DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Website

: www.uhyvietnam.com.vn

Trụ sở chính

: 46 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại

: (84.8) 3 8204899

Fax: (84.8) 3 8204909

PHẦN VIII – BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ
CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY
Không có ý kiến.

PHẦN IX – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
1) Bản công bố thông tin.
2) Quyết định 104/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2015 của Hội đồng thành viên về việc thoái vốn của
Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam tại Công ty CP Thương mại Hàng không Cam Ranh.
3) Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tại Công ty
Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh và xác nhận số cổ phần này được phép tự do
chuyển nhượng.
4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần thương mại Hàng không
Cam Ranh.
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TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

HỒ MINH TIẾN
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ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ THU THANH
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