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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 

a. Giai đoạn 1979-1994: 

Công ty được thành lập ngày 16/4/1979, tiền thân là Viện Nghiên cứu về Cơ 

giới hóa và Công nghệ xây dựng. Năm 1985 Viện Nghiên cứu về Cơ giới hóa và 

Công nghệ xây dựng được Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước đổi tên thành Viện 

Công nghệ Tổ chức xây dựng với nhiệm vụ mới trong thời kỳ mới. Đến năm 1988, 

theo quyết định số 894/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Viện được đổi tên 

thành Viện Cơ giới hóa và Công nghệ xây dựng là đơn vị nghiên cứu sự nghiệp, 

hạch toán kinh tế từng phần.  

b. Giai đoạn 1994-2007: 

Bộ Xây dựng đã ra quyết định số 438/BXD-TCLĐ ngày 23/6/1994 về sáp nhập 

Viện Cơ giới hóa và Công nghệ xây dựng với Công ty Kiểm định xây dựng thành 

Công ty Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng. Công ty được xếp hạng 

là Công ty tư vấn hạng 1 của Bộ Xây dựng.  

c. Giai đoạn 2007 đến nay: 

Ngày 22/12/2006, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1770/QĐ-BXD 

chuyển Công ty thành Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây 

dựng – CONINCO. Ngày 16/01/2007, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

lần đầu tiên thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và đăng ký kinh doanh 

hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 0100106169 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp 

ngày 24/1/2007, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 23/12/2014. 

2. Một số thông tin cơ bản về Công ty  

Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng 

– CONINCO 

Tên tiếng Anh: CONSULTANT AND INSPECTION JOINT STOCK 

COMPANY OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND EQUIPMENT - 

CONINCO  

Tên viết tắt:  CONINCO 

Mã số thuế: 010010616 9 

Trụ sở chính: Số 4 –  Phố Tôn Thất Tùng – Quận Đống Đa – TP. Hà Nội. 
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Điện thoại: 04.38523706/ 04.38528217              Fax: 04.35741231/ 04.35741708. 

Website: www.coninco.com.vn 

Logo:                                                             

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106169 do Sở Kế hoạch đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp ngày 24 tháng 1 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 23 

tháng 12 năm 2014 

3. Ngành nghề kinh doanh chính 

 Hoat động tư vấn xây dựng;  

 Hoạt động thi công, sản xuất;  

 Hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ và đạo tạo;  

 Các hoạt động dịch vụ khác.  

http://www.coninco.com.vn/
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4. Cơ cấu tổ chức Công ty 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/3/2016 

 

Danh mục 

Cổ đông trong nước Tổng 

Số lượng 

cổ phiếu 

Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

cổ phiếu 

Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1.Cổ đông 

Nhà nước: 
1.122.000 11.220.000 25,50% 1.122.000 11.220.000 25,50% 

2. Cổ đông 

nội bộ: 
3.420.220 34.202.200 77,73% 3.420.220 34.202.200 77,73% 

Hội đồng 

Quản trị1 
2.973.820 29.738.200 67,59% 2.973.820 29.738.200 67,59% 

Ban Giám 

đốc2 346.600 3.466.000 7,88% 346.600 3.466.000 7,88% 

Kế toán      61.000       610.000  1,39% 61.000       610.000  1,39% 



 5 

trưởng 

Ban Kiểm 

soát  
     38.800       388.000  0,88% 38.800       388.000  0,88% 

3.Cổ đông 

trong công 

ty: 

   683.280    6.832.800  15,53% 683.280    6.832.800  15,53% 

Cổ phiếu 

quỹ 
0 0 0 0 0 0 

Cán bộ 

công nhân 

viên 

   683.280    6.832.800  15,53% 683.280    6.832.800  15,53% 

4. Cổ đông 

ngoài công 

ty: 

1.418.500 14.185.000 32,24% 1.418.500 14.185.000 32,24% 

Cá nhân 296.500   2.965.000  6,74% 296.500   2.965.000  6,74% 

Tổ chức 

(bao gồm 

cổ đông 

Nhà nước) 

1.122.000 11.220.000 25,50% 1.122.000 11.220.000 25,50% 

 
1 Số cổ phần của Hội đồng Quản trị (HĐQT) bao gồm số cổ phần sở hữu và đại diện 

sở hữu của Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT  

 
2 Số cổ phần của Ban Giám đốc không bao gồm số cổ phần sở hữu và đại diện sở 

hữu của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Công, và các Thành 

viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. 

 

II-TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

1. Hoạt động SXKD: 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và chủ 

trương của Hội đồng Quản trị về việc tăng cường đầu tư chiều sâu, nâng cao năng 

lực đội ngũ cán bộ kỹ sư tư vấn để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty cả 

về quy mô và chất lượng, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên CONINCO đã 

nỗ lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và 

Hội đồng quản trị giao. 

Số liệu tại bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2016 như sau: 
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Đơn vị tính: 1000 đồng 

Chỉ tiêu 31/03/2016 Ghi chú 

1. Doanh thu thuần 82.205.000  

2. Lợi nhuận sau thuế 4.258.000  

3. Tổng giá trị tài sản 321.116.000  

4. Vốn chủ sở hữu 75.205.000  

Trong đó:   

4.1. Vốn điều lệ 44.000.000  

4.2. Thặng dư vốn cổ phần 9.900.000  

4.3. Quỹ đầu tư phát triển 16.027.000  

4.4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối 
5.278.000  

 

Tháng 12 năm 2014, mặc dù Công ty đã bổ sung được nguồn vốn từ việc phát 

hành thêm 2.200.000 cổ phiếu, với tổng số tiền thu được là: 31,9 tỷ đồng. Tuy 

nhiên, do tình hình kinh tế suy thoái, việc thu hồi nợ đọng từ các Hợp đồng kinh tế 

gặp nhiều khó khăn, trong khi chi phí nuôi dưỡng (duy trì khách hàng) và phát triển 

thị trường trung và dài hạn ngày càng lớn. Do vậy, Công ty vẫn phải tiếp tục duy trì 

một lượng vốn lưu động nhất định để chi trả nhân công cho các dự án trọng điểm do 

Công ty trực tiếp thực hiện, đồng thời tiếp tục cho các đơn vị trực thuộc vay vốn để 

hoạt động. Từ đó vốn lưu động bằng tiền đã sụt giảm đáng kể trong quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

Với vốn chủ sở hữu tại ngày 31/03/2016 của CONINCO là 75,2 tỷ đồng, xét 

về dòng tiền hiện có vẫn đang đảm bảo nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Nhưng xét về quy mô Vốn điều lệ thì không đảm bảo để 

cân đối vốn cho sản xuất kinh doanh và vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng 

mới Trụ sở Công ty tại số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội theo phương án đã 

được phê duyệt. 

2-  Xác định nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và 

Đầu tư xây dựng mới Trụ sở Công ty: 

2.1- Nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh:   

Nhằm đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên theo kế 

hoạch đề ra hằng năm, nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

CONINCO ước tính cần khoảng 188 tỷ đồng, với cơ cấu vốn như sau: 
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Cơ cấu vốn Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ 

Vốn tự có (tối thiểu) 68 36,2% 

Vay và chiếm dụng của các đối tượng khác 120 63,8% 

Tổng cộng 188 100% 

2.2- Nhu cầu nguồn vốn trung và dài hạn: 

  Để triển khai thực hiện dự án xây mới Trụ sở Công ty (CONINCO 

BUILDING) với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng (dự kiến), thì cơ cấu vốn tài trợ cho 

dự án phải đảm bảo tối thiểu như sau: 

Cơ cấu vốn Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ 

Vốn tự có (tối thiểu) 100 20% 

Vốn huy động (Vay + huy động của NĐT) 400 80% 

Tổng cộng 500 100% 

 Xuất phát từ nhu cầu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và nguồn vốn 

trung và dài hạn để thực hiện dự án CONINCO BUILDING thì nhu cầu vốn tự cân 

đối cần có cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trung và dài hạn hiện nay sẽ là: 

68 tỷ (vốn lưu động) + tối thiểu 100 tỷ (vốn trung và dài hạn) = 168 tỷ đồng. 

Với vốn Vốn chủ sở hữu của CONINCO hiện có là 75,2 tỷ đồng thì có thể 

thấy Nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn của Chủ sở hữu để đối ứng cho dự án 

CONINCO BUILDING và các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của 

Công ty sẽ bị thiếu là: 168 tỷ - 75,2 tỷ = 92,8 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, việc thực hiện dự án xây mới Trụ sở Công ty tại số 4 Tôn Thất 

Tùng, Đống Đa, Hà Nội hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Nhu cầu vốn tối 

thiểu cho giai đoạn này (từ quý 2/2015 đến hết quý 2/2017) cụ thể như sau:  

STT Nội dung Giá trị 
(đồng) 

Ghi chú 

I Chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư 9.715.000.000  

1 Chi phí thi tuyển phương án kiến trúc 500.000.000  

2 Chi phí khảo sát địa chất 200.000.000  

3 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 940.000.000  

4 Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án 135.000.000  

5 Thẩm tra thiết kế cơ sở 90.000.000  
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6 Thiết kế kỹ thuật 4.470.000.000  

7 Thiết kế bản vẽ thi công 2.460.000.000  

8 Thẩm tra TKKT, TK BVTC và Dự toán 620.000.000  

9 Chi phí tư vấn lựa chọn các nhà thầu 300.000.000  

10 Chi phí khác giai đoạn chuẩn bị đầu tư 5.000.000.000  

 II Chi phí giải phóng mặt bằng 10.350.000.000  

1 Chi phí thuê văn phòng cho hoạt động của Công 

ty trong thời gian xây dựng 3 năm:  

(2.000m2 x 15USD x 23.000đ x 15 tháng) 

10.350.000.000  

 Tổng cộng (I+II) 20.065.000.000  

2.3- Thuyết minh nhu cầu vốn Đầu tư xây dựng mới Trụ sở Công ty:  

2.3.1- Sự cần thiết phải đầu tư: 

- Hiện trạng Trụ sở Công ty gồm 01 khối nhà 2 tầng, 01 khối nhà 5 tầng và 01 

khối nhà 7 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 8.026m2, trong đó, diện tích 

sàn sử dụng 4.282m2. Các công trình được xây dựng đã lâu và không đồng bộ, hiện 

nay đã đến giai đoạn xuống cấp. 

- Cùng với việc mở rộng lĩnh vực hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm, thương hiệu 

CONINCO đã từng bước khẳng định. Công ty CONINCO với cơ cấu gồm 23 đơn vị 

sản xuất, 07 phòng ban và 07 Công ty trong hệ thống nhượng quyền thương hiệu, 

yêu cầu về cơ sở vật chất và diện tích làm việc hiện tại chưa đáp ứng được vị thế của 

một đơn vị tư vấn hàng đầu. 

- Do vậy, định hướng đầu tư xây dựng mới Trụ sở Công ty trong thời gian tới là 

cần thiết để khẳng định sự phát triển lớn mạnh của thương hiệu CONINCO với 

khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. 

- Mặt khác, việc xây dựng mới Trụ sở Công ty tại khu đất số 4 Tôn Thất Tùng 

cũng là việc cần thiết để khai thác lợi thế vị trí khu đất, khai thác tối đa hiệu quả sử 

dụng đất, hướng tới xu thế hội nhập toàn diện của đất nước.  

- Nắm bắt được sự cần thiết như trên, Hội đồng quản trị Công ty đã đề xuất và 

được UBND Thành phố Hà Nội đồng ý về chủ trương, sở Quy hoạch kiến trúc Hà 

Nội cấp giấy phép quy hoạch xây dựng công trình Trụ sở Công ty CONINCO với 

các chỉ tiêu kỹ thuật như sau: 
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+ Mật độ xây dựng: 60%. 

+ Diện tích xây dựng: 1.076m2. 

+ Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 19.863m2. 

+ Tầng cao công trình: 17-19 tầng + 01 tum thang kỹ thuật và 3 tầng hầm. 

(Giấy phép quy hoạch có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp) 

2.3.2-  Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 

Với định hướng xây dựng Trụ sở Công ty đảm bảo yêu cầu kiến trúc hiện đại, 

bền vững, vật liệu hoàn thiện cao cấp phù hợp với công trình văn phòng hạng A, 

tổng mức đầu tư xây dựng công trình khoảng 500 tỷ đồng. 

2.3.3- Tiến độ thực hiện dự án: 

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ Quý 2/2015 đến Quý 2/2017. 

+ Xin chủ chương đầu tư; 

+ Cấp giấy phép quy hoạch; 

+ Thi tuyển thiết kế kiến trúc 

+ Phê duyệt tổng mặt bằng và phương án kiến trúc; 

+ Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở; 

+ Thiết kế kỹ thuật; 

+ Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; 

+ Chi phí giải phóng mặt bằng: Thuê và di chuyển văn phòng làm việc; 

- Khởi công xây dựng công trình: Từ Quý 3/2017 đến Quý 2/2020. 

- Đưa công trình vào sử dụng: Quý 3/2020. 

2.3.4-  Nhu cầu vốn của Chủ đầu tư: 

Yêu cầu về pháp lý: Theo quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và 

Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng 

tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử 

dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh: Nhà đầu tư phải có vốn đầu tư thuộc sở 

hữu của mình để thực hiện dự án đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án 

có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha. 

Như vậy, theo quy định trên, vốn đầu tư thuộc chủ sở hữu của CONINCO để 

đầu tư cho dự án xây dựng mới Trụ sở Công ty tối thiểu phải đủ 100 tỷ đồng. 
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2.3.5-  Hiệu quả đầu tư:  

- Thương hiệu CONINCO càng được khẳng định với bạn bè và đối tác trong và 

ngoài nước. 

- Văn phòng làm việc hiện đại, môi trường làm việc văn minh là điều kiện để 

cán bộ gắn bó lâu dài với Công ty, đồng thời cũng là cơ sở để thu hút thêm nhiều 

nhân tài, đóng góp cho sự phát triển bền vững của CONINCO. 

- Dự án hoàn thành sẽ đem lại cho Công ty khoảng 20.000m2 sàn. Trong đó, 

một phần để đáp ứng yêu cầu về diện tích văn phòng làm việc của Ban lãnh đạo, các 

đơn vị, phòng ban Công ty. Diện tích còn lại khoảng 8.000 đến 10.000m2 sàn văn 

phòng làm việc hạng B và A để cho thuê thu hồi vốn đầu tư. 

- Dự án hoàn thành cùng với các dự án liền kề tạo thành một quần thể điểm 

nhấn kiến trúc tại nút ngã tư Tôn Thất Tùng - Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Đông 

Tác sẽ góp phần vào sự phát triển của khu vực quận Đống Đa nói riêng và Thành 

phố Hà Nội nói chung. 

 

III- PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY 

1- Mục tiêu phát hành: 

Việc phát hành cổ phiếu CONINCO (lần 2) nhằm mục tiêu tăng quy mô vốn 

điều lệ để phục vụ hoạt động SXKD và đảm bảo cân đối nguồn vốn dài hạn để đầu 

tư thực hiện dự án xây mới Trụ sở Công ty. Đồng thời  đảm bảo quyền lợi cho các cổ 

đông và nâng cao thương hiệu CONINCO đối với các nhà đầu tư. 

2- Căn cứ pháp lý: 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

ban hành ngày 26/11/2014; 

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

ban hành ngày 29/6/2006; 

- Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 do Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/11/2010; 

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật chứng khoán;  

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy 
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định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 

- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 về việc Hướng dẫn việc mua 

lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu 

của Công ty đại chúng; 

- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về 

việc Hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và 

kiểm định xây dựng - CONINCO; 

- Căn cứ số vốn điều lệ hiện tại của CONINCO và tình hình sử dụng vốn chủ sở 

hữu của CONINCO trong giai đoạn năm 2015-2017 và định hướng phát triển 

Công ty.  

3- Lựa chọn phương án phát hành: 

Dự kiến nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 30/06/2016 sẽ đạt tối thiểu 

là 76 tỷ đồng, theo đó để đảm bảo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và 

Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chính phủ thì Công ty cần phải bổ 

sung thêm 24 tỷ đồng vào vốn chủ sở hữu mới đáp ứng được yêu cầu của dự án xây 

mới Trụ sở Công ty. 

Việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là một áp lực rất lớn về việc 

chi trả cổ tức hằng năm trong điều kiện chi phí đầu vào của Công ty ngày một tăng 

thêm trong khi doanh thu bị sụt giảm, năng suất lao động không tăng, … do vậy sau 

khi so sánh và đánh giá các lợi thế hiện có của Công ty, Hội đồng quản trị lựa chọn 

phương án “Nâng vốn điều lệ của CONINCO lên 68 tỷ đồng bằng việc phát hành 

thêm 2.400.000 cổ phiếu (tổng giá trị tính theo mệnh giá: 24 tỷ đồng)”.  

Phần vốn chủ sở hữu còn thiếu để đáp ứng điều kiện của dự án xây mới Trụ sở 

Công ty sẽ được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế của 02 năm tới và phần thặng dư cổ 

phần tăng thêm sau khi chào bán thành công cho các Nhà đầu tư chiến lược (dự kiến 

giá bán: 12.500đ/CP).    

4- Đánh giá tính khả thi của phương án tăng vốn:  

Trong 6 tháng đầu năm 2016, nền kinh tế tiếp tục phục hồi rõ nét và đạt kết quả 

cao hơn cùng kỳ năm trước. Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, ngoại hối tăng cao, 
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đồng tiền Việt Nam có giá trị, các chỉ số kinh tế vĩ mô tăng trưởng tốt, từng bước 

phát triển vững chắc là những điểm sáng trong bức tranh kinh tế từ đầu năm đến nay.  

Xu thế hội nhập: Việt Nam đang thực hiện nghị quyết của Đàng và Nhà nước 

về hội nhập quốc tế, đến nay Việt Nam đã tham gia 11 FTA khu vực và song 

phương. Về cơ bản đã đóng góp tích cực vào quá trình trình thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ trong nước. Tháng 10/2015 

vừa qua, Việt Nam cùng 11 nước đã đạt được thỏa thuận bước đầu trong ký Hiệp 

định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương - TPP. Theo đó Việt Nam bước vào 

một “sân chơi” rộng lớn và có ý nghĩa quyết định cho tiến trình hội nhập sâu rộng 

vào nền kinh tế toàn cầu. 

Trong những năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện mở rộng lĩnh vực 

hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm, tiến vào lĩnh vực đầu tư tuy chưa có hiệu quả rõ 

rệt do những yếu tố kinh tế khách quan của thời điểm mang lại nhưng cũng đánh dấu 

một bước tiến trong chủ trương của Công ty.  

Công ty vẫn xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2015 – 2020 là tiếp tục 

phát triển và khẳng định vị thế thương hiệu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, đặc biệt 

là trong giai đoạn hội nhập cần khẳng định thương hiệu hàng đầu về tư vấn vừa để 

cạnh tranh với các thương hiệu ngoại và cũng có đủ vị thế để liên kết liên danh với 

các thương hiệu lớn trên thế giới tạo nên sức cạnh tranh mạnh theo xu thế quốc tế 

hóa. 

Bên cạnh đó Công ty cũng triển khai đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng thể hiện 

tiềm năng không chỉ về tư vấn và cả trên phương diện năng lực tài chính, cơ sở vật 

chất, chuẩn bị các vị thế sẵn sàng cho sự hội nhập quốc tế trong thời gian tới.  

Theo dự kiến tăng vốn lần 2 này vừa để thực hiện dự án đầu tư xây mới Trụ sở 

Công ty tại số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội và bổ sung vốn lưu động cho hoạt 

động SXKD của Công ty trong giai đoạn tới, đồng thời tạo thêm sự gắn kết lợi ích 

các cán bộ nòng cốt của Công ty, giữ vững sự ổn định lâu dài về cơ cấu vốn với đặc 

thù hoạt động của Công ty tư vấn “thương hiệu con người là lợi thế vô hình”. Do 

vậy, việc tăng vốn là cần thiết và khả thi. 
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IV. CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH SXKD, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TĂNG THÊM 

1. Chiến lược 

* Về thị trường:  

- Phát triển các thị trường truyền thống, đồng thời, tập trung phát triển mảng 

giao thông, hạ tầng và các công trình đòi hỏi chuyên môn cao. 

- Tích cực phát huy các lĩnh vực tư vấn mũi nhọn đã tạo nên thương hiệu 

CONINCO: Kiểm định xây dựng; Giám sát; Quản lý dự án và Thiết kế. 

- Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài thực hiện các dự án có yêu cầu 

kỹ thuật cao và đặc thù. 

* Về sản xuất kinh doanh: 

- Phấn đấu duy trì mức tăng trưởng hàng năm từ 10% trở lên. 

- Đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh nhằm tăng nguồn thu. 

- Đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư. 

* Về công tác quản lý: 

- Áp dụng các biện pháp quản trị chặt chẽ và đảm bảo các chỉ tiêu đề ra. Đồng 

thời không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. 

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

- Xây dựng hệ thống quản trị điện tử bằng các phần mềm chuyên dùng, tiến tới 

quản trị bằng hệ thống dữ liệu điện tử. 

- Đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động. 

* Về xây dựng và phát triển thương hiệu: 

- Giữ vững thương hiệu CONINCO trong các lĩnh vực có thế mạnh và phá triển 

thương hiệu trong các lĩnh vực mới: Thiết kế; Bảo trì thang máy… 

- Quản trị hệ thống các Công ty nhượng quyền thương mại theo hướng hợp tác 

và cùng phát triển. 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau khi tăng vốn 

Chỉ tiêu 

Năm X+1 Năm X+2 

Kế hoạch 
% tăng giảm 

so với năm X 
Kế hoạch 

% tăng giảm 

so với năm 

X+1 

Giá trị sản lượng (Tr.đ) 250.000 Tăng 10,86% 275.000 Tăng 10% 

Doanh thu thuần (Tr.đ) 245.000 Tăng 9,7% 269.500 Tăng 10% 

Lợi nhuận sau thuế 

(Tr.đ) 

11.500 Tăng 15% 12.000 Tăng 4,35% 

Cổ tức (%/năm) 7,5 Giảm 22,7% 7,5% Giữ nguyên 

Để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức các năm tiếp theo, Công ty đã xây 

dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể: 
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- Tăng cường thị trường tư vấn, đặc biệt là các liên danh với tư vấn nước ngoài 

đã thắng thầu ở các dự án tư vấn lớn; 

- Đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh nhằm tăng nguồn thu; 

- Đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư , nâng cấp văn phòng làm việc; 

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; 

- Áp dụng các biện pháp quản trị chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra và thực 

hành tiết kiệm nhằm gia tăng tích lũy. 

- Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, phấn đấu không có rủi ro. 

3. Kế hoạch đầu tư phát triển và sử dụng nguồn vốn tăng thêm 

- Đảm bảo nguồn vốn dài hạn để thực hiện dự án xây mới Trụ sở Công ty; 

- Bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Công ty; 

- Tái cấu trúc một số Trung tâm trực thuộc Công ty; 

- Đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên gia cao cấp 

của Công ty. 

V- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: 

Công ty tăng vốn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu, bán cho các cổ đông hiện 

hữu theo tỷ lệ đang nắm giữ theo đúng quy định hiện hành. 

1. Các bước thực hiện:  

Bước 1: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết về chủ trương tăng 

vốn Điều lệ Công ty (đã có nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 

12/4/2016) 

Bước 2: Trình và phê duyệt đề án tăng vốn lên đại diện chủ sở hữu phần vốn 

Nhà nước (Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam) xem xét phê duyệt đề án. 

Bước 3: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án tăng vốn theo đề 

án được duyệt.  

Bước 4: Báo cáo theo quy định của UB Chứng khoán Nhà nước 

Bước 5: Thực hiện bán và thu tiền mua cổ phần.  

Bước 6: Tổng hợp đợt chào bán, báo cáo các cấp có liên quan và báo cáo tại 

Đại hội đồng cổ đông kỳ họp tới. Thông báo trên thông tin đại chúng và điều 

chỉnh bổ sung Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

2. Kế hoạch thực hiện:  

Dự kiến thực hiện việc phát hành tăng vốn điều lệ sẽ hoàn thành trong quý 

3 năm 2016.  

VI- ỦY QUYỀN THỰC HIỆN VIỆC PHÁT HÀNH: 

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu 

để tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ 

tục trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước xin phép được phát hành cổ phiếu để tăng 

vốn điều lệ của Công ty lên 68 tỷ đồng. 
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Trên cơ sở chấp thuận của UBCK Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty sẽ 

triển khai việc phát hành cổ phiếu theo các bước phù hợp với quy định hiện hành. 

Đồng thời, thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt 

phát hành. 

 

 

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS; 

- BGĐ; 

- Lưu. 
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