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Phụ lục số 03 

Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá  

(Ban hành kèm theo Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần) 

 

CTY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 476/2015/TB-BHS                     Biên Hòa, ngày 09  tháng 12  năm 2015 

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ 

 

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh; 

Ủy ban chứng khoán nhà nước; 

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, 

 

 

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức đăng ký mua 

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang 

lưu hành 

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

Số điện thoại: 061.3836.199 

Số fax: 061.3836.213 

Website: www.bhs.vn 

Vốn điều lệ: 1.233.439.980.000 đồng 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 123.343.998 cổ phiếu 

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát 

triển 

http://www.bhs.vn/
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 Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm: 

- Sản xuất đường; 

- Trồng cây mía; 

- Sản xuất và bán buôn thực phẩm khác có sử dụng đường, sản phẩm từ phụ phẩm, phế 

phẩm của ngành mía đường; 

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành mía đường; 

- Sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị ngành mía đường; 

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi; 

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

- Mua bán, đại lý, ký gửi hàng nông sản, thực phẩm công nghệ, nguyên liệu, vật tư 

ngành mía đường; 

- Dịch vụ ăn uống; 

- Sản xuất, mua bán sản phẩm rượu các loại; 

- Dịch vụ canh tác cơ giới nông nghiệp. 

 Định hướng, kế hoạch phát triển của công ty: 

- Tập trung nguồn lực vào lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh đường. 

- Đầu tư mở rộng để khai thác thêm các sản phẩm thuộc chuỗi giá trị ngành đường như 

các sản phẩm cạnh đường, sản phẩm sau đường và các sản phẩm mới như đường vi 

chất, đường vàng nguyên chất… 

- Tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu để đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu 

dài. 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống phân phối, khai thác và phát huy tối 

đa thế mạnh của thương hiệu Đường Biên Hòa. 

- Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu. 

3. Tình hình tài chính:  

 Tổng nguồn vốn kinh doanh tại ngày 31/10/2015: 3.437.329.633.789 đồng 

Nợ phải trả:      1.424.091.843.228  đồng 

+ Nợ ngắn hạn:      1.358.807.856.836 đồng 

+ Nợ dài hạn:           65.283.986.392  đồng 
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Vốn chủ sở hữu:      2.013.237.790.561  đồng 

 

 Kết quả kinh doanh niên độ 2014-2015: 

Doanh thu thuần: 2.980.769 triệu đồng 

Lợi nhuận trước thuế: 125.485 triệu đồng 

 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu 

01/07/2013 

đến 

30/06/2

014 

01/07/2014 

đến 

30/06/20

15 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh 

toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,1 1,1 

Hệ số thanh toán nhanh 0,5 0,6 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số nợ/tổng tài sản 0,6 0,6 

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 1,7 1,7 

Hệ số nợ ngắn hạn/VCSH 1,6 1,6 

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh 

lời     

Hệ số LNST/DTT 2,6% 3,3% 

Hệ số LNST/VCSH 9,1% 10,7% 

Hệ số LNST/TTS 3,4% 4,0% 

 

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá 

Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh 

 

III. Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá 

Không có. 
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IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức và người liên quan đăng ký mua tại 

công ty có cổ phiếu được bán đấu giá 

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức đăng ký mua tại công ty có cổ 

phiếu được bán đấu giá:   3.616.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12.30% 

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức  đăng ký 

mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần. 

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức  và người có liên 

quan 

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức :  

4.175.370  cổ phần (chiếm 14,2% vốn điều lệ) 

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ 

chức : 0 cổ phần. 

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức  và người 

có liên quan 

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức : 

7.792.062 cổ phần (chiếm 26,5% Vốn điều lệ) 

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên 

quan của tổ chức : Không có 

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có 

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ 

phiếu  

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành mía đường, Chúng tôi tin rằng sẽ giúp 

cho công ty đạt được các kết quả như: 

- Nâng cao công tác quản trị điều hành, tiết giảm chi phí cần thiết nhằm gia tăng hiệu quả 

hoạt động của công ty. 
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- Hợp tác, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía, nâng cao năng suất thông qua các chương 

trình, khuyến nông, thủy lợi, cơ giới hóa,... nhằm góp phần tăng thu nhập của người nông 

dân trồng mía. 

- Hỗ trợ các biện pháp kỹ thuật sản xuất để nâng công suất chế biến, tăng hiệu suất thu hồi 

góp phần giảm giá thành, tăng hiệu quả lợi nhuận và đủ khả năng cạnh tranh khi gia nhập 

AFTA. 

- Mở rộng thị phần, thị trường kinh doanh sản phẩm của công ty không chỉ trong khu vực 

Miền Nam mà còn mở rộng sang thị trường cả nước, hoặc từng thời kỳ có những chính 

sách bao tiêu sản phẩm đảm bảo nguồn doanh thu phát triển ổn định. 

 

  Thành phố Biên Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2015 

Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HOA 
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