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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
Các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế đều phải chịu các tác động đến từ (i) rủi ro kinh tế;
(ii) rủi ro luật pháp và (iii) rủi ro đặc thù của hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đ , do tính chất của
đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, CTCP Đầu tƣ Apax Holdings còn phải chịu các rủi ro khác nhƣ
(iv) rủi ro từ đợt chào bán; (v) rủi ro pha loãng cổ phiếu và (vi) rủi ro quản trị.
I.

RỦI RO VỀ KINH TẾ

Rủi ro về kinh tế là loại rủi ro hệ thống thông qua những biến động nhƣ tốc độ tăng trƣởng kinh tế,
lạm phát, lãi suất,... c tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung. Vì vậy, việc phân tích các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế sẽ
làm rõ mức độ tác động của loại rủi ro này cũng nhƣ đƣa ra đƣợc các biện pháp hạn chế, khắc phục
mức độ ảnh hƣởng đến hoạt động của Công ty.
1.

Tăn trƣởng kinh tế

Thực trạng và xu hƣớng phát triển của nền kinh tế trong nƣớc luôn ảnh hƣởng đến sự tồn tại và phát
triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trƣởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho
doanh nghiệp phát triển. Ngƣợc lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hƣởng tiêu cực cho
các doanh nghiệp.
Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012 phải đối mặt với những kh khăn, thách thức lớn nhƣ: (i
hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản, (ii mặt bằng lãi suất cao, (iii) các tổ chức trung gian tài
chính (trong đ tiêu biểu là các tổ chức tín dụng) phải đối mặt với việc tái cơ cấu hoặc/và thu hẹp
quy mô hoạt động. Bƣớc sang giai đoạn 2013-2014, tuy v n còn nhiều kh khăn nhƣng kinh tế Việt
Nam đã c những biến chuyển theo hƣớng tích cực hơn, mức tăng GDP cả năm 2013 đạt 5,52%, và
tốc độ tăng GDP năm 2014 đạt 5,98%. Bƣớc sang năm 2015, tốc độ tăng trƣởng kinh tế đặt 6,68%,
tốc độ tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đậy. Năm 2016, tốc độ tăng trƣởng GDP giảm nhẹ, chỉ
đạt 6,21% không đạt mục tiêu Quốc hội đặt ra. Tuy nhiên, mức tăng trƣởng GDP v n đạt trên
6%/năm, đây là một dấu hiệu khả quan cho thấy mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nƣớc còn
nhiều kh khăn nhƣng nền kinh tế nƣớc ta đang tiếp tục phục hồi.
Biểu đồ 1: Tốc độ tăn trƣởng GDP
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2.

Lạm phát
Biểu đồ 2: Tỷ lệ lạm p
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Nguồn: Tổng cục Thống kê
Với nỗ lực từ phía Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc, cung tiền đƣợc điều tiết hợp lý, mặt bằng giá
cả ổn định hơn đã kìm hãm đƣợc mức tăng của chỉ số CPI. Điều này đƣợc thể hiện khá rõ qua các
báo cáo của Tổng cục thống kê về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2013 và 2014. Theo báo
cáo này, năm 2013 và năm 2014 chỉ số CPI bình quân chỉ còn tăng lần lƣợt là 6,04% và 1,84% so với
năm 2012 và năm 2013. Năm 2015, lạm phát Việt Nam là 0,63%, mức thấp nhất trong 10 năm qua.
Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định vĩ mô của Việt Nam đã
phát huy tác dụng, nhờ vậy các doanh nghiệp có thể yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh.Bƣớc
sang năm 2016, tỷ lệ lạm phát lại tăng trở lại, lên mức 4,47%. Mức lạm phát này chỉ ở mức trung
bình, ngƣỡng lạm phát chấp nhận đƣợc và không ảnh hƣởng lớn đến hoạt động của Công ty.
3.

Lãi suất

Lãi suất là một trong những yếu tố tác động mạnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Lãi suất ngân hàng tăng cao sẽ gây áp lực lên chi phí tài chính và ảnh hƣởng đến lợi nhuận
sau thuế.
Hiện nay, lãi suất cho vay của các ngân hàng đang trong xu hƣớng giảm bởi lãi suất huy động VNĐ
đang tiếp tục giảm nhẹ. Lãi suất huy động kì hạn dƣới 6 tháng trong năm 2016 ở mức 5,5%/năm và
6-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng và trên 12 tháng. Với mức lãi suất huy động nhƣ
trên, lãi suất cho vay của các ngân hàng thƣơng mại chỉ còn ở mức 9-11%/năm đối với vay ngắn hạn
và 11,5-12,5% đối với vay trung/dài hạn cho lĩnh vực khác. Bên cạnh đ , mục tiêu của Ngân hàng
Nhà nƣớc còn tiếp tục giảm 0,3 – 0,5% lãi suất trung và dài hạn trong thời gian tới.
Các khoản vay của IBC đều là vay ngắn hạn, đã tất toán hết trong năm 2016. Tại thời điểm
31/12/2016, IBC ghi nhận khoản mục vay nợ 0 đồng. Trong thời gian tới, IBC chủ trƣơng phát hành
cổ phiếu tăng vốn điều lệ, sử dụng cho những mục đích cụ thể và bổ sung nguồn vốn lƣu động cho
công ty, hạn chế các khoản nợ vay tài chính ngắn hạn cũng nhƣ dài hạn. Do đ , rủi ro lãi suất cho
vay của ngân hàng là không trọng yếu đối với hoạt động kinh doanh đầu tƣ của IBC.
4.

Tỷ giá

Giai đoạn 2013 - 2014, biên độ điều hành tỷ giá tăng đều đặn ở mức 2%/năm theo đúng nhƣ định
hƣớng của Ngân hàng Nhà nƣớc. Điều này đã g p phần tích cực ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đƣợc
sức mua đối ngoại của đồng Việt Nam, trong bối cảnh sức mua đối nội cũng đã đƣợc khôi phục.
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Trong năm 2015, lƣờng trƣớc những thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể điều chỉnh lãi suất
vào tháng 9/2015 và sự phá giá đồng Nhân dân tệ, Ngân hàng Nhà nƣớc đã c những chính sách
điều chỉnh linh hoạt, ba lần thực hiện điều chỉnh tỉ giá bình quân liên ngân hàng và hai lần điều chỉnh
tăng biên độ tỷ giá đồng thời công bố sẽ không điều chỉnh tỉ giá đến cuối năm 2015 đã giúp cho thị
trƣờng ngoại hối dần ổn định.
Trong năm 2016, Ngân hàng Nhà nƣớc đã đƣa ra chính sách tỷ giá mới: tỷ giá đ ng cửa ngày hôm
trƣớc có thể làm tham chiếu cho tỷ giá mở cửa của ngày hôm sau trên thị trƣờng liên ngân hàng
đồng thời giảm dần việc neo vào USD trong điều hành tỷ giá mà thay bằng một rổ tiền tệ bao gồm
các đồng tiền chủ chốt. Bƣớc sang năm 2017, Ngân hàng nhà nƣớc tiếp tục duy trì chính sách tỷ giá
linh hoạt. Chính sách này sẽ giúp triệt tiêu tình trạng đô la h a trong nền kinh tế, giúp Ngân hàng
trung ƣơng c thể độc lập thực thi chính sách tiền tệ nhằm đạt đƣợc các mục tiêu quan trọng liên
quan đến tăng trƣởng và kiểm soát lạm phát trong trung và dài hạn.
Hoạt động kinh doanh chính của IBC chủ yếu đƣợc giao dịch bằng đồng nội tệ (Việt Nam Đồng), do
đ yếu tố về rủi ro tỷ giá đối với Công ty là không trọng yếu. Tuy nhiên trong thời gian tới, với định
hƣớng đa dạng h a lĩnh vực kinh doanh, có thể công ty thực hiện nhiều thƣơng vụ giao dịch mua bán
với đối tác nƣớc ngoài, khi đ sự biến động của tỷ giá sẽ có ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động
kinh doanh của công ty.
II.

RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP

Hoạt động kinh doanh của Công ty bị chi phối bởi các văn bản pháp luật do Nhà nƣớc quy định, trong
đ trọng yếu là Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác liên quan đến
các ngành nghề hoạt động của Công ty. Hệ thống luật của Việt Nam đã và đang đƣợc dần hoàn
thiện, tuy nhiên chƣa đƣợc hoàn chỉnh. Các văn bản dƣới luật còn nhiều chồng chéo và tính ổn định
của văn bản luật chƣa cao. Điều này ít nhiều ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Do
vậy, trong suốt quá trình triển khai hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đến nghiên cứu,
vận dụng và tuân thủ các quy định pháp luật; đồng thời sẵn sàng cho các phƣơng án dự phòng trong
trƣờng hợp có sự thay đổi chính sách pháp luật đã dự kiến.
III.

RỦI R

ẶC THÙ

1.

Rủi ro trong hoạt độn đầu tƣ t

c ín

Hoạt động đầu tƣ tài chính của doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro do chịu tác động mạnh từ các yếu
tố vĩ mô. Sự thay đổi của môi trƣờng kinh tế vĩ mô, vi mô, của từng ngành, tâm lý của nhà đầu tƣ, sự
bất ổn đến từ chính trị, kinh tế, an ninh của thế giới và khu vực cũng tác động không nhỏ đến hoạt
động đầu tƣ tài chính của IBC. Để hạn chế rủi ro này, Công ty đã thực hiện kế hoạch kinh doanh đa
dạng hóa danh mục đầu tƣ, tập trung đầu tƣ vào nh m cổ phiếu có tính thanh khoản cao, ở các
ngành nghề trọng điểm và có nhiều cơ hội tăng trƣởng trong tƣơng lai. Việc lựa chọn ngành/cổ
phiếu, xác định thời điểm đầu tƣ và phân bổ nguồn vốn đầu tƣ đƣợc tiến hành trên cơ sở lập kế
hoạch kinh doanh dài hạn dựa vào những phân tích đánh giá kỹ lƣỡng biến động kinh tế và thị
trƣờng tiền tệ cũng nhƣ xem xét cân nhắc với các rủi ro có thể gặp phải. Điều này đã giúp Công ty
giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động đầu tƣ.
2.

Rủi ro trong hoạt độn t ƣơn mại

Hoạt động thƣơng mại của Công ty trong những năm qua đến từ việc kinh doanh trong các lĩnh vực
gỗ nhập khẩu và hạt nhựa, hoạt động kinh doanh thƣơng mại phải chịu các rủi ro về: (i) thất thoát
tài sản, (ii) giảm chất lƣợng hàng tồn kho, (iii thay đổi đột ngột của xu hƣớng, thị hiếu tiêu dùng.
Bên cạnh đ , biến động giá nguyên liệu cũng sẽ ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh. Trong giai
đoạn sắp tới, đánh giá tình hình hoạt động cũng nhƣ hiệu quả hoạt động, công ty đã quyết định tập
trung nguồn lực cho việc phát triển hoạt động đầu tƣ, trọng tâm là đầu tƣ vào các công ty con, các
công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Do vậy, rủi ro trong hoạt động thƣơng
mại cũng dần trở nên không trọng yếu đối với hoạt động kinh doanh, đầu tƣ của IBC.
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3.

Rủi ro trong hoạt độn tƣ vấn

Công ty là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tƣ và tƣ vấn đầu tƣ tài chính. Đảm bảo
chất lƣợng tốt nhất cho các dịch vụ tƣ vấn đối với khách hàng là trọng tâm trong hoạt động và chiến
lƣợc phát triển của Công ty. Tuy nhiên, các rủi ro có thể phát sinh liên quan đến tính chính xác và
hiệu quả của dịch vụ tƣ vấn, trình độ chuyên môn, sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của đội
ngũ nhân viên sẽ có những ảnh hƣởng đáng kể. Ý thức đƣợc rủi ro này, Công ty tập trung đào tạo
chuyên môn cho nhân viên, tạo môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, c chính sách đãi
ngộ tốt để thu hút và duy trì một đội ngũ nhân sự ổn định.
4.

Rủi ro trong việc tăn n an vốn đ ều lệ

Đƣợc thành lập vào tháng 3 năm 2012, nhƣng chỉ trong vòng hơn 4 năm, Công ty Cổ phần Đầu tƣ
Apax Holdings đã tiến hành tăng vốn 5 lần, nâng tổng số vốn điều lệ ban đầu từ 3 tỷ đồng lên 313 tỷ
đồng cuối năm 2016 và Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng vốn nhanh trong năm 2017 nhằm củng cố
nội lực và hỗ trợ phát triển về quy mô của doanh nghiệp.
Nhìn chung, việc tăng vốn điều lệ sẽ tạo ra một áp lực lớn lên khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
Trên g c độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế chia
cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân. Như vậy, việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm cho số
lượng cổ phiếu đang lưu hành của Tổng Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ
phiếu của công ty cũng như lợi ích của cổ đông. Thực tế đã ghi nhận, sau mỗi đợt tăng vốn, kết quả
hoạt động kinh doanh của công ty đều tốt hơn. Doanh thu và lợi nhuận đều tăng trƣởng hàng năm,
con số đã dƣơng so với lợi nhuận âm khi vốn điều lệ quá nhỏ. Mặc dù tăng vốn điều lệ là thách thức
không nhỏ cho ban lãnh đạo công ty để đảm bảo kết quả kinh doanh khả quan, cũng nhƣ khả năng
sinh lời/ vốn điều lệ. Nhƣng nếu số vốn tăng đƣợc sử dụng hiệu quả thì kết quả kinh doanh của công
ty sẽ tốt hơn nhiều. Các nhà đầu tƣ cần có những đánh giá về vấn đề này khi đầu tƣ cổ phiếu IBC.
IV.

RỦI RO CỦ
BÁN

ỢT CHÀO BÁN, CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG TIỀ

1.

Rủi ro của đợt phát hành cho cổ đôn

THU

ƢỢC TỪ

ỢT CHÀO

ện hữu

Rủi ro của đợt phát hành là rủi ro mà Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings c thể không chào bán
hoặc không chào bán hết số cổ phần nhƣ dự kiến do các cổ đông hiện hữu không chấp nhận thực
hiện quyền mua của mình.
Hơn nữa, các phƣơng án đầu tƣ sử dụng nguồn vốn lớn, và cần có thời gian hấp thụ vốn tạo ra lợi
nhuận d n đến các rủi ro đặc biệt liên quan đến chi phí vốn đầu tƣ cao nếu cơ cấu vốn vay chiếm tỷ
lệ lớn. Do đ nếu đợt chào bán diễn ra không thành công, Công ty IBC sẽ phải đối mặt với tình trạng
thiếu vốn đầu tƣ vào các dự án đang triển khai và vốn lƣu động cho các hoạt động kinh doanh mà
đƣợc xác định là sẽ sử dụng nguồn tiền thu đƣợc từ đợt phát hành.
Tuy nhiên rủi ro của đợt chào bán không thành công là rất nhỏ. Cổ đồng lớn (Công ty cổ phần tập
đoàn giáo dục Egroup) cam kết chắc chắn mua hết 100% quyền mua, tƣơng đƣơng với 25 triệu cổ
phiếu chào bán mới. Do vậy, nếu các cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua thì số lƣợng cổ phiếu từ
chối mua cũng chiếm tỷ lệ nhở, khoảng 5 triệu cổ phiếu, Công ty cổ phần đầu tƣ Apax Holdings đã
đƣa ra hƣớng giải quyết bằng việc tìm kiếm và phân phối lại cho các đối tƣợng khác hoặc tìm nguồn
tài trợ bên ngoài để bù vào lƣợng cổ phiếu không bán hết.
2.

Rủi ro của đợt p

t

n t ôn qua đấu giá

Công ty xác định có thể phát hành không hết số cổ phiếu lần 1, tuy nhiên, công ty đƣa ra giải pháp là
sẽ tiếp tục thực hiện đấu giá lần 2 cho tới khi cổ phiếu đƣợc phân phối hết.
V.

RỦI RO PHA LOÃNG
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Rủi ro pha loãng cổ phiếu có thể xảy ra khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn
điều lệ với giá thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lƣu hành. Do các đợt phát hành đƣợc dự kiến thực
hiện trong năm 2017 nên c thể d n tới các rủi ro pha loãng cổ phiếu trong năm 2017. Sau khi lƣợng
cổ phiếu đƣợc phát hành thêm, nhà đầu tƣ cần xem xét một số vấn đề sau:
1.

ều chỉnh kỹ thuật thị giá cổ phiếu IBC

Trong trƣờng hợp giá cổ phiếu giao dịch của IBC cao hơn giá chào bán, thì nhà đầu tƣ cần lƣu ý việc
giá cổ phiếu sẽ đƣợc điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hƣởng quyền mua cổ phần theo
công thức sau:

Pt

(PRt-1 * Số lƣợng CP lƣu hành + (PR * Số lƣợng CP chào bán thêm)

=

Số lƣợng CP đang lƣu hành + Số lƣợng CP chào bán thêm

Trong đ :
Pt

: Là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hƣởng quyền nhận cổ phiếu trả cổ
tức và quyền mua cổ phiếu mới trong đợt phát hành tăng vốn.
: Là giá chứng khoán phiên trƣớc phiên giao dịch không hƣởng quyền.

PR

: Là giá chào bán

Ví dụ: ác định giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hƣởng quyền, phát hành cổ phiếu cho cổ
đông hiện hữu:


Số lƣợng cổ phiếu trƣớc đợt phát hành: 31.301.060 cổ phiếu



Giả sử giá cổ phiếu đang giao dịch trƣớc khi phát hành: 45.000 đồng



Số lƣợng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30.078.940 cổ phiếu



Giá chào bán: 10.000 đồng



Áp dụng các giá trị trên vào công thức ta có:
31.301.060 * 45.000 + 30.078.940 *10.000

Pt

=

= 27.848 đ/CP
61.380.000

Nhƣ vậy, theo ví dụ trên giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hƣởng quyền sau khi pha loãng
giảm xuống mức là: 27.848 đồng/cổ phiếu.
2.

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần

Bên cạnh việc ảnh hƣởng đến giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hƣởng quyền, việc chào bán
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ ngay lập tức làm tăng số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành của công
ty; trong khi đ , nguồn vốn kinh doanh bổ sung thu đƣợc từ đợt phát hành chƣa thể tạo ra doanh
thu và lợi nhuận ngay tại thời điểm chào bán. Do đ , thu nhập trên một cổ phần (EPS) sẽ giảm.
EPS

=

Lãi chia cho cổ đông
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Số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành bình quân
EPS 2016 căn cứ trên BCTC Kiểm toán 2016 của IBC là 1.862,8 đồng/cổ phần.
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2017 của IBC (công ty mẹ là 80.912.801.240 đồng và lợi nhuận sau
thuế dự kiến của IBC (hợp nhất là 10.332.833.600 đồng, do vậy EPS dự kiến 2017 của IBC (công ty
mẹ và hợp nhất) sẽ biến động nhƣ sau (giả định lợi nhuận sau thuế dự kiến của năm 2017 không
phụ thuộc vào việc có chào bán cổ phiếu thành công hay không):


Trƣờng hợp không phát hành thêm cổ phiếu:

EPScông ty mẹ

2017 - không phát hành

EPShợp nhất 2017 - không phát hành

=

=

80.912.801.240
31.301.060
103.332.833.600
31.301.060

= 2.585 đ/CP

= 3.301,3 đ/CP

Trƣờng hợp phát hành thêm cổ phiếu (giả định tháng 7/2017, IBC hoàn thành việc phát hành
toàn bộ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tháng 9/2017 hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công
chúng thông qua đấu giá):


EPScông ty mẹ sau phát hành

=

EPShợp nhất sau phát hành

=

VI.

80.912.801.240
31.301.060*7/12+61.380.000*2/12+68.880.000*3/12
103.332.833.600
31.301.060*7/12+61.380.000*2/12+68.880.000*3/12

= 1.770,2 đ/CP

= 2.260,7 đ/CP

RỦI RO QUẢN TRỊ

Phát hành cổ phiếu là phƣơng thức để doanh nghiệp huy động vốn nhằm mở rộng và phát triển kinh
doanh. Mỗi cổ phiếu là đại diện cho quyền sở hữu trong công ty của cổ đông. Vì vậy, ngoài những lợi
ích đáng kể, n còn gây ra một số rủi ro về mặt quản trị nhƣ: (i Quyền quản trị bị chia nhỏ; (ii Nguy
cơ bị mua lại hoặc sáp nhập.


Quyền quản trị bị chia nhỏ

Mỗi một cổ đông trong công ty đều c quyền sở hữu và tiếng n i đối với công ty mà mình đang nắm
giữ cố phiếu. Điều này khiến việc thông nhất định hƣớng chiến lƣợc phát triển kinh doanh tổng thể
và các kế hoạch kinh doanh cụ thể trở nên kh khăn. Khi không thống nhất đƣợc phƣơng hƣớng và
mục tiêu cũng nhƣ tầm nhìn dài hạn, công ty rất kh để phát triển tối đa. Tuy nhiên, thực tế hiện nay
của công ty là cổ đông lớn (Công ty cổ phần tập đoàn Egroup và Ban Tổng giám đốc đang nắm giữ
số lƣợng cổ phiếu chi phối.


Nguy cơ bị “mua lại hoặc sáp nhập”

Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ vấp phải rủi ro bị thu gom bởi các tổ chức đầu tƣ tài chính
lớn khác so với các chủ sở hữu hiện tại. Qua đ , các tổ chức đầu tƣ tài chính sẽ dần điều chỉnh doanh
nghiệp theo các định hƣớng khác phù hợp với tƣ tƣởng và chiến lƣợc của các tổ chức đầu tƣ tài
chính đ và dần thải loại những yếu tố không phù hợp. Nguy cơ bị mua lại hoặc sát nhập là không có
trừ trƣờng hợp Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup quyết định bán phần góp vốn lớn của
mình.
VII. RỦI RO KHÁC
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Các rủi ro nằm ngoài khả năng dự báo và vƣợt quá khả năng phòng chống của con ngƣời nhƣ động
đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh v.v. đều gây ảnh hƣởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty.
Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty cũng đã xem xét và xây dựng một số kịch
bản phòng ngừa rủi ro bất khả kháng nhằm giảm thiểu tối đa cho Công ty và đảm bảo tính hoạt động
liên tục.
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NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

NHỮ G
I.
C

ỐI VỚI NỘI

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
G T CỔ HẦ

Ông:
Bà:

GƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍ H
DUNG BẢN CÁO BẠCH

uyễn

ẦU TƢ

H

DI GS

ọc T ủy

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Vũ Cẩm a Hƣơn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông:

uyễn Mạn

ú

Chức vụ: Kế toán trƣởng

Bà:

ạm T ị T an T ọ

Chức vụ: Trƣởng Ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản Cáo bạch 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.

II.
C

TỔ CHỨC TƢ VẤ
G T CỔ HẦ

Ông: Vũ

ức T ến

HÁT HÀ H

CHỨ G KH Á

SÀI GÒ

– HÀ

ỘI
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản Cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tƣ vấn với CTCP Đầu tƣ Apax Holdings. Chúng tôi đảm bảo rằng
việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản Cáo bạch này đã đƣợc thực hiện một cách
hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do CTCP Đầu tƣ Apax Holdings cung cấp.
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Khái niệm


Công ty/IBC/Tổ chức phát hành

:

Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings



Tổ chức tƣ vấn/SHS

:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Từ viết tắt


BCTC/ BCTCKT

:

Báo cáo tài chính/ Báo cáo tài chính kiểm toán



BKS

:

Ban Kiểm soát



CTCP

:

Công ty Cổ phần



CP

:

Chi phí



DT/DTT

:

Doanh thu/ Doanh thu thuần



GĐ/TGĐ

:

Giám đốc/ Tổng Giám đốc



GT

:

Giá trị



GTGT/VAT

:

Thuế Giá trị gia tăng



HĐQT

:

Hội đồng quản trị



KTKS

:

Khai thác khoáng sản



LNTT

:

Lợi nhuận trƣớc thuế



LNST

:

Lợi nhuận sau thuế



QĐ

:

Quyết định



QLDN

:

Quản lý doanh nghiệp



TNDN

:

Thuế thu nhập doanh nghiệp



TNHH MTV

:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên



TT/STT

:

Thứ tự/ Số thứ tự



TSCĐ

:

Tài sản cố định



TV

:

Thành viên



UBCK/UBCKNN

:

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nƣớc



VCSH

:

Vốn chủ sở hữu



VĐL

:

Vốn Điều lệ
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TÌ H HÌ H VÀ

ẶC

IỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.

Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

Tên Công ty
(hiện nay

:

Công ty Cổ phần

Tên Công ty (cũ

:

Công ty Cổ phần Đầu tƣ VN Benchmarks

Tên tiếng Anh

:

Apax Holdings Joint Stock Company

Tên viết tắt

:

IBC

Trụ sở chính

:

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 phố Láng
Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại

:

04 62 929 003; 04 62 629 588

Website

:

www.apaxholdings.com.vn

Vốn Điều lệ

:

313.010.600.000 VNĐ

ầu tƣ pax Hold n s

Theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ
Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/03/2012 và đăng ký thay đổi lần thứ
07 ngày 21/03/2017, ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

Ngành nghề kinh
doanh

:



Hoạt động tƣ vấn quản lý;



Sản xuất vải dệt kim, vải đan m c và vải không dệt khác



Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);



May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);



Sản xuất trang phục dệt kim, đan m c;



Đại lý, môi giới, đấu giá;



Bán buôn thực phẩm;



Bán buôn đồ uống;



Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;



Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;



Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;



Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;



Bán buôn chuyên doanh khác chƣa phân vào đâu;



Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;



Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa
hàng chuyên doanh;



Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày;



Tƣ vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
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Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chƣa đƣợc phân vào đâu;
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ
sử dụng hoặc đi thuê;



Cho thuê xe c động cơ;



Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;



Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thƣơng mại;



Giáo dục văn hoá nghệ thuật;



Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: Tƣ vấn du học;



Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;



Bán lẻ lƣơng thực trong các cửa hàng chuyên doanh;



Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;



2.

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan đến máy
vi tính;

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các
cửa hàng chuyên doanh;



Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;



Đại lý du lịch;



Điều hành tua du lịch.

Quá trình hình thành và phát triển
Hình 1: Quá trình hình thành và phát triển
19/03/2012: Công ty Cổ phần Đầu tƣ Vn Benchmark là tiền thân của Công ty cổ phần
đầu tƣ Apax Holdings đƣợc thành lập với vốn điều lệ 3.000.000.000 VND.

07/06/2013: Sau hơn 01 năm phát triển, lần đầu tiên tăng Vốn điều lệ của Công ty là
4.000.000.000 đồng

09/01/2015: Công ty tăng vốn lên 50.000.000.000 VND.

13/09/2015: Công ty quyết định tăng vốn lên 63.010.600.000 đồng.

26/05/2016: Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng, đăng ký giao dịch chứng
khoán trên sàn UPCOM

22/12/2016: Công ty quyết định tăng vốn lên 313.010.600.000 đồng và đổi tên công
ty thành Công ty cổ phần đầu tƣ Apax Holdings

Nguồn: CTCP Apax Holdings
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II.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
Bảng 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý công ty

ẠI HỘI

HỘI

ỒNG CỔ

G

ỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN
TỔ G GIÁM ỐC

KHỐI KINH DOANH

NGHIÊN CỨU, CHIẾN
ƢỢC THỊ THƢỜNG

ẦU TƢ VÀ
QUẢ
Ý ẦU TƢ

ẦU TƢ
DÀI HẠN

ẦU TƢ
NGẮN
HẠN

DỊCH VỤ TƢ VẤN

ẦU TƢ ,
VỐN
ƢỚC
NGOÀI

TƢ VẤN TCDN
VÀ TƢ VẤN
M&A

KHỐI VĂ

BỘ PHẬ VĂ
PHòNG

HÒ G

TÀI CHÍNH - KẾ
TOÁN VÀ NGUỒN
VỐN

IT/ KIỂM SOÁT
NỘI BỘ

TƢ VẤ
À
TẠO NGẮN
HẠN, DÀI HẠN

Công ty con, các
công ty thành viên

Nguồn: CTCP Đầu tƣ Apax Holdings
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Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings đƣợc tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc
hội nƣớc Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Các hoạt động
của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác c liên quan và Điều lệ Tổ chức và hoạt động
của Công ty.
1.

ại hộ đồng cổ đôn

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Quyền hạn của Đại hội đồng cổ
đông bao gồm:


Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và định hƣớng phát triển của Công ty.



Thông qua Báo cáo tài chính năm đƣợc kiểm toán;



Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;



Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;



Quyết định mức cổ tức thanh toán hàng năm và kế hoạch cổ tức của năm tiếp theo cho mỗi
loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đ .



Quyết định số lƣợng thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát;



Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;



Quyết định thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;



Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;



Quyết định loại cổ phần và số lƣợng cổ phần mới đƣợc phát hành đối với mỗi loại cổ phần;



Lựa chọn hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán;



Quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể, phá sản hoặc chuyển đổi Công
ty;



Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty
và/hoặc cho cổ đông của Công ty;



Quyết định đầu tƣ hoặc bán tài sản giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty đƣợc
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đƣợc kiểm toán;



Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã phát hành của mỗi loại;



Các quyền và nhiệm vụ khác đƣợc quy định tại luật doanh nghiệp.

2.

Hộ đồng quản trị

Số lƣợng thành viên Hội đồng quản trị là 07 ngƣời. Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc
không điều hành là 03 ngƣời, chiếm (3/7) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc là đại
diện theo pháp luật của Công ty.
Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05
năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể đƣợc bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Hội đồng quản trị là Đại diện pháp nhân mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty với
một số quyền cụ thể nhƣ sau:
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Quyết định chiến lƣợc phát triển của công ty, việc phát hành cổ phiếu mới;



Quyết định chính sách thị trƣờng, công nghệ của công ty;



Bổ nhiệm miễn nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trƣởng;



Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nhân sự;



Quyết định chính sách cơ cấu quản lý mang tính chiến lƣợc lâu dài;



Chịu trách nhiệm về vi phạm pháp luật;



Ngoài ra hội đồng quản trị còn có chức năng, quyền hạn khác đƣợc quy định theo Luật doanh
nghiệp số 60/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/07/2015 và Thông tƣ số 121/2012/TT-BTC về
Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

3.

Ban Kiểm soát

Số lƣợng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi
miễn. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể đƣợc bầu
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.


Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều
hành Công ty.



Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành
hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và
lập báo cáo tài chính.



Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài
chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng
quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thƣờng niên Đại hội đồng cổ đông.



Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán
nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.



Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý,
điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.



Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không đƣợc cản trở hoạt động bình
thƣờng của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng
công ty.



Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải
tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.



Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160
của Luật doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu
ngƣời có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.



Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng
quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.



Có quyền sử dụng tƣ vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện các
nhiệm vụ đƣợc giao.
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Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trƣớc khi trình báo cáo, kết luận
và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.



Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.



Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;
thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trƣớc khi bắt đầu việc
kiểm toán;



Xin ý kiến tƣ vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tƣ vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của
những chuyên gia bên ngoài Công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công
việc của Công ty nếu thấy cần thiết;



Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức
hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số
lƣợng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02 ngƣời;



Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý.

4.

Ban

ều hành

Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị tuyển chọn, đƣợc chủ tịch hội đồng quản trị ủy quyền, điều
hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hàng ngày. Chịu trách nhiệm trƣớc hội
đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đƣợc giao. Cụ thể:


Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị (HĐQT ;



Xây dựng trình HĐQT phê duyệt kế hoạch dài hạn, kế hoạch tác nghiệp, các quy chế quản lý,
cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. Bổ nhiệm miễn nhiệm kế toán trƣởng và các trƣởng bộ phận
khác. Chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài ra ban
Tổng Giám đốc còn có quyền, nhiệm vụ khác theo một số điều trong Luật doanh nghiệp.

5.

Các khối chức năn /

5.1

Khối kinh doanh

a)

Khối

n ban/Côn ty thành viên

ầu tƣ:

Thực hiện các nhiệm vụ đầu tƣ dài hạn vào các công ty con công ty thành viên tại Việt Nam và nƣớc
ngoài, có chức năng nhiệm vụ nhƣ sau:


Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị (HĐQT ;



Xây dựng quy trình đầu tƣ, hạn mức và chiến lƣợc đầu tƣ;



Quản lý, tổ chức kinh doanh với danh mục đầu tƣ đạt hiệu quả và an toàn;



Thực hiện mua bán chứng khoán niêm yết và chƣa niêm yết theo mục tiêu, chính sách, hạn
mức và thẩm quyền đƣợc giao;



Theo dõi các khoản đầu tƣ dài hạn và ngắn hạn trong danh mục;



Thẩm định và đề xuất HĐQT đối với các dự án đầu tƣ;



Chịu trách nhiệm trƣớc Ban lãnh đạo về kết quả hoạt động đầu tƣ;
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Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

b)

Khối Dịch vụ Tƣ vấn:

Gồm các phòng ban sau: Tƣ vấn Tài chính Doanh nghiệp và tƣ vấn M&A. Tƣ vấn đào tạo ngắn hạn
và dài hạn trong nƣớc và nƣớc ngoài, tƣ vấn du học.
5.2

Khối nghiên cứu chiến lƣợc thị trƣờng:

Thực hiện nghiên cứu thị trƣờng và tƣ vấn chiến lƣợc thị trƣờng liên quan tới các ngành nghề, lĩnh
vực mà Công ty xác định. Làm báo cáo cho Ban Điều hành để Ban Điều hành có quyết lƣợc cụ thể
cho các hoạt động đầu tƣ. Các báo cáo nghiên cứ chiến lƣợc thị trƣờng để dành cho nội bộ doanh
nghiệp.
5.3

Khố văn p

n

a)

Bộ phận Văn p

n :

Thực hiện các công việc hành chính, lễ tân, thƣ ký, truyền thông, nhân sự, quản lý và cập nhật
Website.
b)

Phòng Tài chính Kế toán và Nguồn vốn:
Thực hiện các công việc kế toán, tài chính, quản lý và huy động vốn cho Công ty. Lập các Báo
cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu.

c)

Phòng IT & Kiểm soát nội bộ
Hỗ trợ các Phòng ban các vấn đề liên quan đến máy tính tin học, hỗ trợ cập nhật văn bản công
bố thông tin và truyền thông; Kiểm soát nội bộ công ty.

III.

DANH SÁCH CỔ

G ỚN, CỔ

G SÁ G Ậ , CƠ CẤU CỔ

G

1.

Danh sách cổ đôn nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty
Bảng 2: Danh sách cổ đôn nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của IBC tại ngày 13/03/2017

TT

I

Tên cổ đôn

Số cổ phần

Tỷ lệ
(%)

25.000.000

79,87%

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

0

0%

ịa chỉ

Công ty cổ phần tập
đo n
o dục Egroup

Tầng 10, tòa nhà Center
Building, số 01 Nguyễn Huy
Tƣởn ,
ƣờng Thanh Xuân
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

ữn n ƣờ c l n
quan

Mối quan hệ với cổ đôn lớn

1

Nguyễn Ngọc Thủy

2

Nguyễn Văn Đảm

Thành viên HĐQT

0

0%

3

Nguyễn Mạnh Phú

Thành viên HĐQT kiêm Ph TGĐ

0

0%

4

Nguyễn Ngọc Khánh

Thành viên HĐQT

0

0%

5

Phạm Ngọc Thập

Thành viên HĐQT kiêm Ph TGĐ

0

0%

6

Phạm Thị Thanh Thọ

Kế toán trƣởng

0

0%

7

Nguyễn Thị Hoài Hƣơng

Trƣởng ban KS

0

0%
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TT

Tên cổ đôn

Số cổ phần

Tỷ lệ
(%)

Giám đốc điều hành

0

0%

ịa chỉ

9

Vũ My Lan

10

Công ty cổ phần Công nghệ
Giáo dục Vietkindertech

Công ty con

0

0%

11

Công ty cổ phần đào tạo
Nexedu Việt Nam

Công ty con

0

0%

12

Công ty Cổ phần kỹ thuật
và Thƣơng mại Gia Vũ

Công ty con

0

0%

13

Công ty cổ phần quản lý tài
sản Dzambala

Công ty con

0

0%

14

Công ty Cổ phần Trƣờng
học lớn Việt Nam

Công ty con

0

0%

15

Công ty cổ phần dịch vụ
giáo dục Dongsim Việt Nam

Công ty con

0

0%

16

Công ty cổ phần giải pháp
cổng thông tin.

Công ty con

0

0%

17

Công ty cổ phần thiết bị
giáo dục Eschool

Công ty con

0

0%

18

Công ty cổ phần Đầu tƣ
Apax Holdings

Công ty con

0

0%

II

Trần Thanh Hải

Hoa Lan 4- Biệt thự 11,
V n omes R vers de, p ƣờng
Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP.Hà
Nội

Nhữn n ƣời có liên
quan

Mối quan hệ với cổ đôn lớn

1

Vũ Cẩm La Hƣơng

2

3.276.000

10,47%

Vợ

50.000

0,16%

Trần Quốc Phổ

Bố ruột

10.000

0,03%

3

Trần Thị Lƣu

Mẹ ruột

10.000

0,03%

4

Trần Thị Minh Huệ

Chị ruột

20.000

0,06%

5

Dƣơng Văn Thành

Anh rể

1.000

0,003%

6

Trần Thị Thanh Hà

Em ruột

100

0,0003%

7

Nguyễn Hữu Hoà

Em rể

100

0,0003%

8

Trần Ngọc Sơn

Em ruột

10.000

0,03%
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TT

Tên cổ đôn

ịa chỉ

Số cổ phần

Tỷ lệ
(%)

9

Tô Lan Phƣơng

Em dâu

10.000

0,03%

10

Trần Minh Tuấn

Con đẻ

Không

0

11

Trần Minh Bảo Châu

Con đẻ

Không

0

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2017
2.

Danh sách cổ đôn s n lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ
Bảng 3: Danh sách cổ đôn s n lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại thờ đ ểm sáng lập

STT

Tên cổ đôn

1.

Vũ Đông Hải

2.
3.

Số cổ phần

Giá trị cổ phần
(V
)

Tỷ lệ SH (%)

15.000

150.000.000

5%

Lƣu Thị Thu Hiền

150.000

1.500.000.000

50%

Trần Thanh Hải

135.000

1.350.000.000

45%

300.000

3.000.000.000

100%

Tổng cộng

Nguồn: CTCP Đầu tƣ Apax Holdings
Công ty đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105824156, cấp lần đầu ngày 19 tháng
03 năm 2012. Đến thời điểm hiện tại, các quy định hạn chế chuyển nhƣợng của cổ đông sáng lập đã
hết hiệu lực.
3.

Cơ cấu cổ đôn
Bảng 4: Cơ cấu cổ đôn tại ngày 13/03/2017

STT

T n cổ đôn

1.

Cổ đôn

2.

Cổ đôn tron nƣớc

3.

nƣớc

Số cổ đôn

Số cổ p ần

G

Tỷ lệ SH
(%)

trị cổ p ần

-

-

-

-

245

31.301.060

313.010.600.000

100%

Tổ chức

1

25.000.000

250.000.000.000

80%

Cá nhân

244

6.301.060

63.010.600.000

20%

Cổ đôn nƣớc n o

-

-

-

0%

Tổ chức

-

-

-

0%

Cá nhân

-

-

-

0%
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STT

T n cổ đôn

Số cổ đôn

Tổn cộn

245

Tỷ lệ SH
(%)

Số cổ p ần

G

trị cổ p ần

31.301.060

313.010.600.000

100%

Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Đầu tƣ Apax Holdings chốt tại ngày 13/03/2017
IV.

DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA IBC, NHỮNG CÔNG TY MÀ
IBC
G ẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG
TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ỐI VỚI IBC

1.

Công ty mẹ của IBC

Tên Công ty mẹ của IBC

ịa chỉ

Công ty cổ phần tập đoàn giáo
dục Egroup

Tầng 10, tòa nhà Center Building, số 01
Nguyễn Huy Tƣởng, Phƣờng Thanh
Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

V
(tỷ V

)

962,5

% sở
hữu
IBC

79,87%

Nguồn: CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup
2.

Công ty mà IBC nắm giữ quyền kiểm soát/cổ phần chi phối

Không có.
3.

Công ty liên kết của IBC
Bảng 5: Danh sách công ty liên kết của IBC
Tên Công ty liên kết của IBC

Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax

ịa chỉ
Số 149 Trung Kính, phƣờng Yên Hòa,
Quận Cầu Giấy, Hà nội.

V
(tỷ V
118,1

)

% IBC
sở hữu
34%

Nguồn: CTCP Anh ngữ Apax
4.

Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phố đối với IBC

Không có.
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V.

GIỚI THIỆU VỀ QUÁ TRÌ H TĂ G VỐN CỦA CÔNG TY
Bảng 6: Qu trìn tăn vốn đ ều lệ
Đơn vị: đồng

Thờ đ ểm
tăn vốn

07/06/2013

09/01/2015

07/09/2015

22/12/2016

SL CP phát
hành

100.000

4.600.000

1.301.060

25.000.000

Giá trị tăn
thêm

1.000.000.000

46.000.000.000

13.010.600.000

250.000.000.000

V

Hình
thức
tăn vốn

Căn cứ pháp lý



4.000.000.000

Phát hành
cho cổ
đông hiện
hữu

GCN
ĐKKD
0105824156 thay
lần thứ 1 do Sở
hoạch và Đầu tƣ TP
cấp.

số
đổi
Kế
HN



50.000.000.000

Phát hành
cho cổ
đông hiện
hữu

GCN
ĐKKD
0105824156 thay
lần thứ 02 do Sở
hoạch và Đầu tƣ TP
cấp.

số
đổi
Kế
HN



63.010.600.000

Phát hành
cho cổ
đông hiện
hữu

GCN
ĐKKD
0105824156 thay
lần thứ 04 do Sở
hoạch và Đầu tƣ TP
cấp.

số
đổi
Kế
HN



NQ
ĐHĐCĐ
số
04/2016/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 04 tháng 12 năm
2016



GCN
ĐKKD
0105824156 thay
lần thứ 06 do Sở
hoạch và Đầu tƣ TP
cấp.

313.010.600.000

Phát hành
riêng lẻ

số
đổi
Kế
HN

Nguồn: CTCP Đầu tƣ Apax Holdings
Tính đến ngày 03/2016, vốn thực góp của Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings là 313.010.600.000
VNĐ (Ba trăm mƣời ba tỷ, không trăm mƣời triệu, sáu trăm nghìn đồng).
Ý kiến kiểm toán về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán gần nhất:
Trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng vốn đầu tƣ của chủ sở hữu của Công ty Cổ phần
Đầu tƣ Apax Holdings cho kỳ từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016, phù hợp với Chuẩn mực kế
toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý c liên quan đến việc lập và
trình bày báo cáo sử dụng vốn đầu tƣ của chủ sở hữu (Trích “Báo cáo vốn và sử dụng vốn đầu tƣ của

chủ sở hữu cho kỳ từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 đã kiểm toán” .
VI.

HOẠT

ỘNG KINH DOANH

1.

Các hoạt động kinh doanh chính

Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings c các lĩnh vực hoạt động chính: (i) Hoạt động đầu tƣ và (ii)
Hoạt động thƣơng mại và (iii Hoạt động cung cấp dịch vụ tƣ vấn tài chính.
.
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1.1

Hoạt độn đầu tƣ

IBC xem hoạt động đầu tƣ và mua bán sáp nhập doanh nghiệp là nền tảng cơ bản cho việc tăng
trƣởng và nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời tạo dựng giá trị một cách hiệu quả
cho cổ đông.
Trong những năm qua, IBC đã đầu tƣ vào các công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu dƣới 40% bao gồm:
Công ty Cổ phần May Nam Định, CTCP Đầu tƣ ây lắp Tây Hồ, CTCP i măng 18 và CTCP Viễn
Thông – Tin học Bƣu điện. Trong năm 2015, IBC sở hữu trên 50% cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản
xuất – Kinh doanh Tấm Bông Hà Nội và đã thoái vốn khoản đầu tƣ này tại thời điểm cuối năm 2016.
Tại đến thời điểm cuối năm 2016, IBC đã thực hiện đầu tƣ nắm giữ 34% cổ phần của CTCP Anh Ngữ
Apax.
Công ty sẽ duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh truyền thống là đầu tƣ tài chính dài hạn,
dịch vụ tƣ vấn tài chính, mặt khác sẽ đặt trọng tâm vào các chiến lƣợc đầu tƣ dài hạn tại các công ty
con, công ty liên kết. Với tiêu chí đầu tƣ trong nh m ngành Giáo dục và Đào tạo cũng nhƣ các lĩnh
vực phục vụ cho đào tạo chiếm tỷ lệ đầu tƣ lớn của Công ty.
1.2

Hoạt độn t ƣơn mạ

Nhằm tận dụng và đ n đầu cơ hội Việt Nam sẽ tham gia các hiệp định thƣơng mại quốc tế, IBC đã
tham gia tích cực vào các hoạt động thƣơng mại. Trong giai đoạn 2014 – 2016, hoạt động kinh
doanh chủ yếu của IBC (công ty mẹ là hoạt động kinh doanh thƣơng mại hạt nhựa, thiết bị y tế và
gỗ nhập khẩu. Tuy nhiên theo định hƣớng đầu tƣ kinh doanh của Công ty, kể từ năm 2017 trở đi,
Công ty chỉ tập trung chủ yếu cho hoạt động đầu tƣ và lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nếu có hoạt
động thƣơng mại cũng chỉ nhằm nhập khẩu các đồ dùng vật phẩm cho giáo dục và đào tạo.
1.3

Hoạt động cung cấp dịch vụ tƣ vấn tài chính

Thông qua các sản phẩm tài chính chuyên biệt và sáng tạo, IBC thiết kế và cung cấp cho khách hàng
các gói giải pháp tài chính lý tƣởng nhằm tối ƣu danh mục đầu tƣ của khách hàng. Dịch vụ ngân
hàng đầu tƣ bao gồm các sản phẩm:


Tƣ vấn tái cấu trúc vốn

IBC có khả năng cung cấp đầy đủ các gói giải pháp về nguồn vốn cho nhà đầu tƣ và tổ chức phát
hành - từ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phát hành bổ sung cho đến phát hành riêng lẻ,
phát hành các sản phẩm vốn phái sinh hay giao dịch với số lƣợng lớn cổ phiếu chƣa niêm yết nhờ
những mối quan hệ đối tác chặt chẽ với các công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính trong và
ngoài nƣớc.


Tƣ vấn M&A

Trong những thƣơng vụ M&A thành công không thể không nhắc đến vai trò của những tổ chức tƣ
vấn, bằng những kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn của mình, IBC sẽ giúp các công ty
đƣa ra những quyết định tối ƣu nhất và hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích nhất cho các thƣơng vụ. IBC
tuân thủ quy trình từ giai đoạn phân tích, đánh giá nhằm lựa chọn doanh nghiệp phù hợp để M&A,
hoàn thiện kế hoạch thực hiện và các thủ tục cần thiết để thƣơng vụ diễn ra nhanh chóng và hiệu
quả nhất. Đặc biệt, IBC còn tƣ vấn chiến lƣợc kinh doanh để doanh nghiệp sau khi M&A có thể hoạt
động một cách hiệu quả.


Tƣ vấn đầu tƣ dự án

Với bề dày kinh nghiệm và hệ thống các khách hàng rộng lớn của mình, IBC tự tin trong việc hỗ trợ
khách hàng tìm kiếm và giới thiệu các đối tác thích hợp để hợp tác đầu tƣ cho các dự án của nhà đầu
tƣ trong và ngoài nƣớc muốn tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tƣ.
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Tƣ vấn tái cấu trúc doanh nghiệp



Tái cấu trúc tài chính có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của mọi doanh nghiệp, nhất
là các doanh nghiệp muốn chuyển đổi loại hình hoạt động của công ty hoặc mở rộng quy mô hoạt
động nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh và mạnh của công ty. Trên cơ sở phân tích và đánh giá hiện
trạng tình hình tài chính doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức công ty, IBC sẽ tiến hành lập kế hoạch và
phƣơng án tái cấu trúc doanh nghiệp một cách hợp lý, xác định lại chiến lƣợc sản xuất kinh doanh,
thiết lập lại cấu trúc công ty phù hợp, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cũng nhƣ thiết lập cơ chế kiểm
soát rủi ro nhằm đạt đƣợc thành công và tăng trƣởng bền vững
Bảng 7: Cơ cấu doanh thu lợ n uận

a đoạn 2014-2016
Đơn vị: Đồng

Hợp nhất
ăm 2014
TT

ăm 2015

ĩn vực

Doanh thu

Doanh thu

Tỷ trọng

Doanh thu

Tỷ trọng

48.481.665.984

100,00%

59.552.889.427

100,00%

45.501.322.762

93,85%

55.670.883.738

93,48%

1

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

2

Doanh thu tài chính

1.694.343.222

3,50%

26.528.186

0,04%

3

Thu nhập khác

1.286.000.000

2,65%

3.855.477.503

6,48%

Lợi nhuận
1

Lợi nhuận trƣớc thuế

514.247.441

1.402.106.267

2

Lợi nhuận sau thuế

478.726.882

1.080.169.489

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 của IBC (năm 2016 công ty không c công ty con)
Năm 2014 doanh thu thuần hợp nhất là 48,48 tỷ đồng, toàn bộ doanh thu thuần hợp nhất đến từ
công ty con là doanh thu bán các sản phẩm tấm bông, công ty mẹ không có doanh thu thuần.
Năm 2015, doanh thu thuần hợp nhất của công ty là 59,55 tỷ đồng, trong đ doanh thu thuần của
công ty mẹ là 11,08 tỷ đồng (nhƣ thuyết minh dƣới đây chiếm 18,61% doanh thu hợp nhất và
doanh thu thuần của công ty con là 48,47 tỷ đồng (doanh thu bán các sản phẩm tấm bông) chiếm
81,39% doanh thu hợp nhất.
Đến cuối năm 2016, IBC đã bán toàn bộ cổ phần chi phối của mình tại Công ty Cổ phần Sản xuất –
Kinh doanh Tấm Bông Hà Nội.
Công ty mẹ
ăm 2014
TT

ĩn vực

Doanh thu

1

Doanh thu thuần bán
hàng và cung cấp dịch
vụ

2

Doanh thu tài chính

ăm 2015

ăm 2016

Doanh thu

Tỷ
trọng

Doanh thu

Tỷ
trọng

1.691.979.330

100%

11.077.600.393

100%

30.474.787.952

100%

-

0,00%

11.057.523.967

99,82%

14.349.170.340

47,09%

1.691.979.330

100%

20.076.426

0,18%

15.792.617.612

51,82%

Doanh thu

Tỷ
trọng
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ăm 2014
TT

ĩn vực

Tỷ
trọng

Doanh thu
3

Thu nhập khác

ăm 2015

-

0,00%

ăm 2016
Tỷ
trọng

Doanh thu
-

0,00%

Doanh thu
333.000.000

Tỷ
trọng
1,09%

Lợi nhuận
1

Lợi nhuận trƣớc thuế

357.790.463

31.994.884

14.756.381.646

2

Lợi nhuận sau thuế

357.790.463

31.994.884

11.864.880.343

Nguồn: BCTC công ty mẹ kiểm toán năm 2015 và BCTC kiểm toán 2016 của IBC
Nhìn chung, doanh thu những năm trƣớc của IBC chỉ đến từ hoạt động đầu tƣ tài chính. Năm 2014,
công ty mẹ không có doanh thu thuần, chỉ có doanh thu tài chính 1,69 tỷ đồng, bao gồm các khoản
kinh doanh chứng khoán niêm yết trên tài khoản chứng khoán của công ty và lãi tiền gửi ngân hàng.
Năm 2015, doanh thu thuần của công ty mẹ đạt 11,08 tỷ đồng đến từ hoạt động kinh doanh thƣơng
mại hạt nhựa và thiết bị y tế. Trong đ doanh thu bán hạt nhựa là 9,17 tỷ đồng (chiếm 82,76%
doanh thu thuần năm 2015 ; doanh thu bán thiết bị vật tƣ y tế là 1,89 tỷ đồng (chiếm 17,01% doanh
thu thuần). Doanh thu hoạt động tài chính năm 2015 giảm chỉ còn 20,08 triệu đồng, bao gồm các
khoản đầu tƣ chứng khoán niêm yết ngắn hạn tại tài khoản chứng khoán của công ty và lãi tiền gửi
ngân hàng.
Trong năm 2016, doanh thu của công ty mẹ là 14,35 tỷ đồng đến từ hoạt động kinh doanh thƣơng
mại và đầu tƣ tài chính ngắn hạn. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 15,79 tỷ đồng, trong đ chủ
yếu bao gồm tiền lãi thu về từ việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất – Kinh doanh Tấm
Bông Hà Nội.
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2.

Chi phí oạt độn
Bảng 8: C

p í oạt độn

a đoạn 2014-2016
Đơn vị: VNĐ

Hợp nhất
ăm 2014
TT

ăm 2015

Loại chi phí
Chi phí

Tỷ trọng

%/Tổng DT

Chi phí

Tỷ trọng

%/Tổng DT

1

Giá vốn hàng bán

39.180.396.424

83,93%

80,82%

49.881.628.340

89,53%

83,76%

2

Chi phí bán hàng

-

0,00%

0,00%

-

0,00%

0,00%

3

Chi phí tài chính

4.685.064.330

10,04%

9,66%

2.814.682.353

5,05%

4,73%

4

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.815.957.819

6,03%

5,81%

3.019.361.073

5,42%

5,07%

46.681.418.573

100%

96,29%

55.715.671.766

100%

93,56%

Tổng

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 (năm 2016 IBC không c công ty con
Công ty mẹ
ăm 2014
TT

ăm 2015

Loại chi phí
Chi phí

Tỷ trọng

%/
Tổng DT

Chi phí

ăm 2016

Tỷ trọng

%/
Tổng DT

Chi phí

Tỷ trọng

%/
Tổng DT

1

Giá vốn hàng bán

-

-

-

9.768.972.009

88,44%

88,19%

13.787.010.440

89,61%

45,24%

2

Chi phí bán hàng

-

-

-

-

-

-

0

0,00%

0,00%

3

Chi phí tài chính

1.206.381.292

90,42%

71,30%

639.249.948

5,79%

5,77%

302.907.199

1,97%

0,99%
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ăm 2014
TT

Loại chi phí
Chi phí

4

Chi phí quản lý doanh nghiệp
Tổng

127.807.575
1.334.188.867

Tỷ trọng
9,58%
100%

ăm 2015
%/
Tổng DT

Chi phí

7,55%

637.383.552

78,85%

11.045.605.509

Tỷ trọng
5,77%
100%

ăm 2016
%/
Tổng DT

Chi phí

5,75%

1.295.488.654

99,71%

15.385.406.293

Tỷ trọng
8,42%
100%

%/
Tổng DT
4,25%
50,49%

Nguồn: BCTC công ty mẹ kiểm toán 2015 và BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Đầu tƣ Apax Holdings
Song song với việc phát triển doanh thu, chi phí hoạt động của Apax Holdings đang ngày càng đƣợc quản lý tốt hơn. Tỷ lệ chi phí trên tổng doanh thu giảm
đáng kể từ 78,85% trong năm 2014 xuống chỉ còn 50,49% trong năm 2016.
(i)

Chi phí giá vốn hàng bán : Chi phí giá vốn của Công ty c xu hƣớng tăng trong năm 2015, 2016 và tăng vọt năm 2015 từ 0 đồng năm 2014 lên đến
9,7 tỷ đồng năm 2015 và 13,7 tỷ năm 2016 do công ty đẩy mạnh hoạt động thƣơng mại. Tuy nhiên, định hƣớng sắp tới của Công ty là tập trung toàn
bộ nguồn lực vào đầu tƣ cho các công ty con, các công ty liên kết kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nên xu hƣớng tích cực này cũng không
có nhiều ý nghĩa về mặt đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị cũng nhƣ năng lực tài chính của doanh nghiệp.

(ii)

Chi phí tài chính: Chi phí tài chính năm 2014 là hơn 704 triệu tuy nhiên đã giảm trong năm 2015 cho thấy công ty đã hoàn thành việc thanh toán
một số khoản nợ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính cho công ty. Trong năm 2016 chi phí tài chính tiếp tục giảm chỉ còn bằng 50% chi phí tài chính năm
2015 do Công ty tiến hành huy động vốn nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh. Chi phí tài chính giảm, tỷ lệ chi phí trên doanh thu giảm nhanh trong
năm 2016 cho thấy công ty đang quản lý chi phí tài chính có hiệu quả.

(iii)

Chi phí quản lý doanh nghiệp : Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng c sự thay đổi theo hƣớng tích cực phù hợp với định hƣớng phát triển của Công
ty. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng qua từng năm cũng phản ánh sự hoàn thiện trong cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty. Chi phí tăng nhƣng tỷ lệ
chi phí trên doanh thu lại c xu hƣớng giảm chứng tỏ năng suất hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệp ngày càng đƣợc nâng cao.

Nhìn chung, với sự biến động mạnh về vốn trong giai đoạn 2014-2016, công tác quản lý các chi phí của Công ty đang cũng c sự thay đổi theo hƣớng tích
cực và hiệu quả. Việc quản lý tốt các Chi phí hoạt động giúp công ty gia tăng đƣợc lợi nhuận và đem lại sự phát triển bền vững trong tƣơng lai.
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3.

Tìn

ìn đầu tƣ của IBC

Hoạt động đầu tƣ là nền tảng cơ bản cho việc tăng trƣởng và nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt
động của IBC trong những năm qua, cụ thể, IBC thực hiện (i) đầu tƣ M&A vào các Công ty con, công
ty liên kết và (ii đầu tƣ tài chính.
Trong những năm qua, IBC đã từng bƣớc khẳng định mình trong thị trƣờng tài chính Việt Nam. Trong
gần 05 năm hoạt động và phát triển, IBC c 01 công ty con, đ là Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh
doanh tấm bông Hà Nội - EVC. Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings nắm giữ 54% cổ phần của
EVC, đầu tƣ trong vòng gần 03 năm. Tháng 12 năm 2016, Công ty thực hiện thoái vốn toàn bộ ở
EVC, lợi nhuận tài chính mang lại lên đến hơn 2,3 tỷ đồng (tỷ suất lợi nhuận khoảng 15%/năm .
Cũng vào tháng 12 năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings mua 4 triệu cổ phần Công ty
cổ phần anh ngữ Apax, chính thức nắm giữ 34% cổ phần của Công ty này. Đây là bƣớc đi đầu tiên
của Công ty trong chiến lƣợc đầu tƣ sắp tới của Công ty mà trọng tâm đầu tƣ là các công ty con,
công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Chủ trƣơng của Ban lãnh đạo Công ty trong thời gian tới là sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động M&A để
biến kinh nghiệm, thƣơng hiệu, công nghệ của những doanh nghiệp kinh doanh lâu năm trở thành
đòn bẩy cho sự phát triển của IBC trong tƣơng lai.
Bên cạnh hoạt động M&A, IBC còn đầu tƣ tài chính vào một số doanh nghiệp chƣa niêm yết. Dự kiến
hoạt động đầu tƣ tài chính trong tƣơng lai sẽ ngày càng đ ng g p nhiều hơn vào doanh thu từ hoạt
động đầu tƣ của công ty.
ố t c đầu tƣ

Số tiền đầu tƣ tạ
31.12.2016 (V
)

Đầu tƣ vào CTCP May Nam Định

360.000.000

Đầu tƣ vào CTCP Đầu tƣ ây lắp Tây Hồ

114.000.000

Đầu tƣ vào CTCP i măng 18

125.100.000

Đầu tƣ vào CTCP Viễn thông - Tin học Bƣu điện

254.600.000

Tổng
4.

853.700.000

Hoạt động marketing

IBC luôn xác định Marketing là một hoạt động rất quan trọng đối với sự phát triển của công ty, nhất
là trong giai đoạn thị trƣờng cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt. Do tính chất đặc thù về lĩnh
vực hoạt động kinh doanh của công ty nên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình công ty
luôn “gắn” việc xây dựng thƣơng hiệu vào chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ với lòng tin của khách hàng
bằng việc thực hiện tốt các công việc sau:


Tập trung cao vào công tác quản lý chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Đấy chính là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Bên cạnh đ , Công ty luôn biết chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn của toàn thể đội ngũ
cán bộ công nhân viên của Công ty thông qua đào tạo, hội thảo để đảm bảo và cải tiến không
ngừng chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ với tƣ tƣởng chỉ đạo là “chất lƣợng là thƣơng hiệu của
Công ty”;



Thống nhất khuyếch trƣơng thƣơng hiệu trong từng hành động hƣớng vào khách hàng;



Sử dụng các biện pháp quảng cáo thƣơng hiệu: tất cả các sản phẩm của công ty, biển quảng
cáo, bì thƣ, công văn đi, hội nghị hội thảo,... của Công ty đều đƣợc đƣa biểu tƣợng logo Công
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ty;


Sử dụng website của Công ty để cung cấp các thông tin về hoạt động kinh doanh cũng nhƣ các
sản phẩm, dịch vụ của Công ty đến các đối tác kinh doanh, khách hàng và cổ đông;

5.

Nhãn hiệu t ƣơn mạ , đăn

ýp

t m n s n c ế và bản quyền

IBC đã và đang trở thành một trong những công ty đa ngành tốt nhất Việt Nam với nền tảng tăng
trƣởng đƣợc thông qua các hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp có giá trị và tiềm năng
tốt. Các nhãn hiệu của Công ty đã và đang dần trở nên quen thuộc đồng thời đ ng g p cho sự phát
triển chung của CTCP Đầu tƣ Apax Holdings.
Logo và nhãn hiệu Công ty:

Slogan của công ty: Invest in Education, Success in the Future
Hiện nay Logo và nhãn hiệu Công ty đang đƣợc làm thủ tục đăng ký nhãn nhiệu với cơ quan c thẩm
quyền.
VII. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT
1.

ỘNG SẢN XUẤT CỦA IBC

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai
đoạn 2014-2016
Bảng 9: Kết quả hoạt động kinh doanh của IBC

a đoạn 2014 – 2016
Đơn vị: VNĐ

Hợp nhất
Chỉ tiêu

2014

2015

% tăn

ảm

Tổng giá trị tài sản

58.371.189.670

103.491.752.961

77,30%

Vốn chủ sở hữu

16.032.239.383

72.885.656.520

354,62%

Doanh thu thuần

45.501.322.762

55.670.883.738

22,35%

514.247.411

(18.259.842)

-

-

1.420.366.109

Lợi nhuận trƣớc thuế

514.247.411

1.402.106.267

172,65%

Lợi nhuận sau thuế TNDN

478.726.882

1.080.169.489

125,63%

Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ

418.554.461

550.683.663

31,57%

1.197

285,67

-76%

0%

0%

17.663

10.078

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác

Lãi cơ bản / cổ phiếu
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)
Giá trị sổ sách một cổ phiếu

-

-42,94%
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Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 của IBC (năm 2016 IBC không c công ty con nên
không có báo cáo tài chính hợp nhất 2016)
Côn ty mẹ
C ỉt u

2014

2015

2016

Tổng giá trị tài sản

17.164.094.987

65.044.091.689

327.579.123.887

403,63%

Vốn chủ sở hữu

6.669.129.987

62.711.724.871

324.576.605.214

417,57%

Doanh thu thuần

-

11.057.523.967

14.349.170.340

29,77%

357.790.463

31.994.884

14.756.381.659

46.021,07%

-

-

Lợi nhuận trƣớc thuế

357.790.463

31.994.884

14.756.381.646

46.021,07%

Lợi nhuận sau thuế TNDN

357.790.463

31.994.884

11.864.880.343

36.983,68%

894,48

8,46

1.862,80

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%

0%

0%

0%

Giá trị sổ sách một cổ phiếu

16.673

9.953

10.370

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác

Lãi cơ bản / cổ phiếu

% tăn

ảm

(13)

Nguồn: BCTC công ty mẹ kiểm toán năm 2015 & BCTC kiểm toán 2016 cuả IBC
Hoạt động kinh doanh của IBC có sự tăng trƣởng mạnh trong giai đoạn 2014 – 2016 đặc biệt là kết
quả kinh doanh trong năm 2015. Các chỉ tiêu tài chính đều có sự tăng vọt. Tính đến hết năm 2016,
vốn điều lệ của Công ty tăng từ 3 tỷ đồng năm 2012 lên đến hơn 313 tỷ đồng. Song song với quá
trình tăng vốn chủ sở hữu, tổng tài sản của Công ty cũng liên tục gia tăng qua các năm, cụ thể trong
năm 2016, tổng tài sản Công ty tăng 404% so với tổng tài sản ở thời điểm cuối năm 2015. Sau quá
trình tăng mạnh vốn chủ sở hữu công ty đã dần hấp thụ nguồn vốn đƣa vào hoạt động đầu tƣ tài
chính, nhờ vậy doanh thu thuần chỉ tăng nhẹ nhƣng doanh thu tài chính tăng vọt, đồng thời lợi
nhuận cũng tăng gấp 460 lần so với cùng kỳ năm trƣớc.
Kết quả kinh doanh khả quan này c được là nhờ sự nhạy bén và đầu tư có hiệu quả của Công ty.
Trong thời kỳ kinh tế có những dấu hiệu phục hồi tích cực, công ty đã tiến hành tăng vốn sau đ
đầu tư mở rộng quy mô hoạt động thông qua mua bán các doanh nghiệp có giá trị thuộc các lĩnh
vực phát triển đầy tiềm năng. C thể thấy IBC đang bước những bước đi vững chắc cho mục tiêu
trở thành một trong những công ty đầu tư tốt nhất Việt Nam.
2.

Những nhân tố ản
năm 2016

ƣởn

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong

2.1

Những nhân tố thuận lợi



IBC là nơi tập trung đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trên thị trƣờng tài chính;



Công ty đã phát triển đƣợc chiến lƣợc kinh doanh thích hợp, tập trung vào cung cấp các dịch
vụ và hoạt động đầu tƣ vào lĩnh vực đào tạo;



Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn hợp lý đảm bảo an toàn vốn và sự phát triển bền vững của
Công ty;



Hoạt động đầu tƣ của Công ty đạt hiệu quả thông qua Quy trình đầu tƣ bài bản và quy trình
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quản lý rủi ro nghiêm ngặt.
2.2

Những nhân tố

ăn



Nền kinh tế Việt Nam v n chƣa thực sự thoát khỏi kh khăn, kinh tế thế giới v n chƣa thực sự
hồi phục là cản trở đáng kể để IBC tiếp cận các mục tiêu tăng trƣởng theo đúng chiến lƣợc đã
đề ra;



Quy mô vốn công ty còn nhỏ, nên chƣa c điều kiện tốt để nắm bắt tối đa cơ hội đầu tƣ vào
các danh mục tốt tại những lúc thị trƣờng thuận lợi;

VIII. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC CÔNG TY KHÁC CÙNG NGÀNH
1.

Vị thế của Công ty trong ngành

Thị trƣờng tài chính có sự phân hóa rõ rệt trong những năm gần đây về quy mô, thị phần cũng nhƣ
phƣơng hƣớng phát triển. Đặc biệt kể từ khi Chính phủ quyết liệt tái cấu trúc hệ thống tài chính ngân
hàng, tập trung vào các Ngân hàng và công ty chứng khoán, Quy mô tổng tài sản cũng nhƣ vốn chủ
sở hữu của các định chế tài chính, ngân hàng, tập đoàn đầu tƣ… liên tục tăng mạnh. Xét trong tổng
thể hệ thống các định chế tài chính, các ngân hàng, các tập đoàn đầu tƣ, công ty quản lý quỹ… thì
quy mô vốn của IBC là khá nhỏ, xét cả trên phƣơng diện vốn chủ sở hữu và doanh thu. Tuy nhiên,
xét trong những công ty cùng ngành thì IBC có mức vốn điều lệ ở mức trung bình so với quy mô vốn
bình quân ngành, nhƣng quy mô doanh thu còn khá nhỏ so với doanh thu bình quân của các công ty
hoạt động trong ngành. Chính vì vậy, để khắc phục nhƣợc điểm này, IBC đang không ngừng tìm
kiếm nhà đầu tƣ, các đối tác chiến lƣợc để có thể mở rộng nguồn vốn của Công ty, nhằm tận dụng
quy luật lợi thế về quy mô. IBC xác định là công ty đầu tƣ chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục đào
tạo, tận dụng cơ hội lớn từ việc hội nhập sắp tới. IBC có lợi thế đã c kinh nghiệm nhiều trong quá
trình thực hiện tƣ vấn cho nhiều doanh nghiệp của các lĩnh vực khác nhau nên khả năng nắm bắt và
hiểu rõ công tác quản trị điều hành trong các lĩnh vực sản xuất.
2.

Triển vọng phát triển của ngành

Giai đoạn 2010 – 2016 là giai đoạn suy thoái kinh tế không chỉ ở Việt Nam mà còn ở phạm vi toàn
thế giới. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có diễn biến phức tạp và khó nhận định. Chính phủ các
nƣớc đã nỗ lực sử dụng nhiều biện pháp kinh tế, tài chính để kiềm chế suy thoái và khắc phục những
kh khăn. Kết quả ban đầu khá khả quan: tốc độ suy giảm kinh tế đã chậm lại, chỉ số lòng tin của
ngƣời tiêu dùng ở một số nƣớc đã c dấu hiệu cải thiện. Nằm trong dòng chảy của kinh tế thế giới,
đồng thời nhờ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn
định kinh tế vĩ mô, hạn chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội theo chủ trƣơng, kế hoạch của Đảng,
Quốc hội và Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam đã c nhiều chuyển biến tích cực.
Trong giai đoạn phục hồi của nền kinh tế, lĩnh vực đầu tƣ tài chính, chứng khoán sẽ là ngành tăng
tốc đầu tiên. Hoạt động tái cấu trúc tài chính có tiềm năng rất lớn, hoạt động M&A diễn ra mạnh mẽ,
do vậy nhu cầu về cung cấp dịch vụ tƣ vấn của Công ty tăng cao. Các khoản đầu tƣ tài chính của
Công ty vào các cổ phiếu niêm yết và chƣa niêm yết có khả năng tăng giá và tạo lợi nhuận kinh
doanh tài chính cho Công ty. Ngành và lĩnh vực kinh doanh mà IBC tập trung là lĩnh vực giao dục và
đào tạo. Đánh giá mảng đầu tƣ trong giáo dục và đào tạo hiện nay chƣa c đơn vị đầu tƣ lớn và
mạnh trong mảng đầu tƣ đào tạo tiếng anh cho số đông ngƣời Việt Nam, cũng nhƣ thị phần chƣa c
ngƣời đứng d n đầu. Do vậy, các định hƣớng mà IBC đầu tƣ vào còn khả năng phát triển mạnh mẽ.
ịn

ƣớn đầu tƣ của IBC tron c c năm tớ n ƣ sau:



Dự kiến trong năm 2017 IBC đầu tƣ sở hữu thấp nhất là 70% cho tới 98% vốn điều lệ của công
ty cổ phần Anh ngữ Apax.



Trong tƣơng lai, IBC hƣớng tới việc thành lập trƣờng học để mọi trẻ em Việt Nam có thể học
online với chất lƣợng và nhận bằng phổ thong trung học của Mỹ (du học tại chỗ), vừa đem lại lợi
nhuận cho IBC vừa mang lại lợi ích thiết thực cho các trẻ em mong muốn học các chƣơng trình
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quốc tế mà không quá lo về tài chính và xa gia đình. Thực hiện các hoạt động đƣa học sinh đi du
học ngắn ngày tại các trƣờng học tiếng anh lớn trên thế giới nhƣ Úc, Mỹ, Canada, Anh. Cũng nhƣ
kết hợp với tổ chức giáo dục lớn nhƣ Tập đoàn Laureate (Mỹ), học viện đào tạo online Franklin
(Mỹ); với trƣờng Stamford mỹ tại khu vực đông nam á.


Bên cạnh đ , khởi động kế hoạch đầu tƣ cho Công ty cổ phần APA IGARTEN để đầu tƣ mở rộng
chuỗi giáo dục mầm non: trƣờng mầm non, trung tâm dạy tiếng anh cho trẻ em tuỏi từ 3-6 tuổi
trên toàn quốc.



Khởi động đầu tƣ để xây dựng Học viện đào tạo thuộc tập đoàn, là nơi để học sinh có thể trải
nghiệm các hoạt động ngoại khoá, các môn học kỹ năng ngoài trời và là nơi tổ chức các sự kiện
đào tạo cho các công ty / tập đoàn trong nƣớc. Nơi mà mọi ngƣời từ nhỏ tới lớn có thể đƣợc học
tập trung ngắn hạn và đầy đủ các phƣơng tiện vật chất cho học tập và nghỉ ngơi. Dự kiến góp
vốn thành lập Công ty cổ phần Học viện đào tạo APAX (tên gọi có thể đƣợc thay đổi khi chính
thức đăng ký tên và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng tại Ba vì cách trung tâm Hà nội
1 giờ lái xe ô tô. Hoàn thành việc đầu tƣ xây dựng Học viện và đƣa vào hoạt động trong năm
2018.



Góp vốn thành lập các công ty liên kết tại các thị trƣờng nƣớc ngoài nhƣ Úc, Anh trong năm 2017
và 2018.

3.

n
về sự phù hợp địn
ƣớng phát triển của công ty vớ địn
ngành, chính sách của
nƣớc, và xu thế chung trên thế giới

ƣớng của

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững là một xu thế
tất yếu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, là yêu cầu cơ bản để đẩy nhanh tiến trình công
nghiệp hóa – hiện đại h a đất nƣớc, xây dựng nền kinh tế thị trƣờng hiện đại. Những bƣớc phát triển
tiếp theo của nền kinh tế là sẽ có sự kết nối ngày càng mạnh mẽ giữa các thị trƣờng toàn cầu. Nhận
thức đƣợc vấn đề đ , Chính phủ rất quan tâm chú trọng tới sự phát triển ngành và định hƣớng sự
phát triển sát với xu thế phát triển chung của thế giới.
Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đƣợc kì vọng tăng trƣởng cao nhờ hội nhập quốc tế và nhu cầu
học tập rất cao ở nhóm trẻ em và mọi lứa tuổi khác. Ở Việt Nam, dĩ nhiên không thể phủ nhận rằng
tiếng Anh là ngôn ngữ mà trong những năm vừa qua luôn nhận đƣợc nhiều sự quan tâm của gia
đình, nhà trƣờng và cộng đồng xã hội. Cụ thể là đề án 2020 đã đƣợc Thủ tƣớng chính phủ thông qua
vào năm 2008. Đề án định hƣớng một chiến lƣợc lớn cho Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế.
Giai đoạn mà Việt Nam liên tục tiến hành ký kết tham gia các tổ chức quốc tế ở khu vực và trên thế
giới. Theo dự đoán, sẽ mở ra những cơ hội mới cho ngƣời học tiếng Anh bởi nhu cầu lớn của các
doanh nghiệp, sự ƣu tiên đầu tƣ của các cơ sở giáo dục và sự mở rộng của môi trƣờng sử dụng tiếng
Anh ở Việt Nam
Là nền tảng của mọi sự phát triển, phục vụ cho mọi sự thay đổi, Giáo dục và đào tạo luôn là lĩnh vực
kinh doanh, lĩnh vực đầu tƣ mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, là mảnh đất màu mỡ cho chúng ta khai
thác.
Nắm bắt đƣợc xu thế hội nhập và phát triển của đất nƣớc, Ban lãnh đạo đã định hƣớng cho Apax
Holdings phát triển trở thành một trong những công ty đầu tƣ chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục
đào tạo, đầu tƣ vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cung cấp những tiện ích
tốt nhất để có thể nâng cao chất lƣợng nguồn lao động.
Nhƣ vậy, định hƣớng phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hƣớng phát triển của ngành,
với xu thế phát triển của đất nƣớc cũng nhƣ của toàn bộ nền kinh tế thế giới, tận dụng đƣợc những
lợi thế chủ quan của doanh nghiệp và những lợi thế khách quan do nhu cầu thị trƣờng và chính sách
Nhà nƣớc đem lại.

BẢN CÁO BẠCH| 38

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

IX.

CHÍ H SÁCH

ỐI VỚI

GƢỜI

ỘNG

1.

Số lƣợn v cơ cấu n ƣờ lao động trong công ty
Bảng 10: Cơ cấu lao động IBC tại thờ đ ểm 01/03/2016

TT

Tiêu chí

Số lƣợng

Tỷ trọng (%)

T eo trìn độ lao động
1

Đại học và trên đại học

15/15

100%

2

Cao đẳng, trung cấp chuyên
nghiệp

0/15

0%

3

Sơ cấp và công nhân kỹ thuật

0/15

0%

4

Lao động phổ thông

0/15

0%

T eo đố tƣợn lao động
1

Lao động trực tiếp

15/15

100%

2

Lao động gián tiếp

0/15

0%

Theo giới tính
1

Nam

6/15

40%

2

Nữ

9/15

60%

Tổng số lao động

15

Nguồn: CTCP Đầu tƣ Apax Holdings
2.

C ín s c đ o tạo, lƣơn t ƣởng, trợ cấp đối vớ n ƣờ lao động

2.1

Chế độ làm việc



Thời gian làm việc

Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, từ thứ hai đến thứ sáu. Khi có yêu cầu đột xuất về tiến độ kinh
doanh các nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ. Công ty đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao
động theo quy định của nhà nƣớc và c đãi ngộ thoả đáng cho ngƣời lao động.


Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết

Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty làm việc với thời gian 12 tháng đƣợc nghỉ phép 12
ngày và thời gian không làm việc đủ 12 tháng đƣợc tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Nhân viên đƣợc
nghỉ lễ, tết, nghỉ ốm, thai sản theo quy định của Bộ Luật lao động.


ều kiện làm việc

Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ công việc. Đối
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với lực lƣợng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ và đúng quy định pháp luật vệ sinh lao động
nhằm bảo đảm mức độ an toàn cao nhất cho ngƣời lao động.
2.2

Chính sách tuyển dụn , đ o tạo

Công ty có xây dựng một quy chế cụ thể về chính sách đào tạo đƣợc công bố công khai tới toàn bộ
CBNV trong Công ty. Chính sách đào tạo đƣợc xây dựng phù hợp theo các yêu cầu của công việc.
CBNV thƣờng xuyên đƣợc tham gia các khóa học về kỹ năng quản lý, tin học, ngoại ngữ…. Hình thức
đào tạo đƣợc tổ chức theo dạng đào tạo tập trung hoặc đào tạo qua công việc thực tế.
2.3

Chín s c lƣơn v t ƣởng

Thu nhập bình quân của CBNV Công ty năm 2016 đạt ở mức 8.500.000 đồng/ngƣời/tháng. CBNV
đƣợc tham gia và hƣởng các chế độ về BH H, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Ngoài ra,
tùy lĩnh vực công tác mà nhân viên công ty còn nhận đƣợc phụ cấp liên quan.
Hàng năm, Công ty thực hiện chế độ nghỉ dƣỡng sức cho nhân viên. Công ty có những chính sách đãi
ngộ nhân viên nhƣ tổ chức khám bệnh định kỳ hàng năm và tổ chức các hoạt động văn h a thể thao,
chăm s c thiếu niên nhi đồng là con em của cán bộ nhân viên Công ty thông qua các tổ chức đoàn
thể của Công ty.
X.

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

HĐQT c trách nhiệm xây dựng phƣơng án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình ĐHĐCĐ.
Phƣơng án này đƣợc xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu đƣợc từ hoạt động kinh
doanh trong năm tài chính, sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định
của pháp luật hiện hành. IBC cũng xét tới kế hoạch và định hƣớng, chiến lƣợc đầu tƣ mở rộng hoạt
động kinh doanh trong năm tới để đƣa ra mức cổ tức hợp lý.
Trong giai đoạn từ 2012-2015, tỷ lệ chia cổ tức của Công ty là 0%. Năm 2016, mức lợi nhuận sau
thuế đạt hơn 11 tỷ đồng đƣợc nhất trí cho vào bổ sung nguồn vốn lƣu động cho các hoạt động năm
2017, tỷ lệ trả cổ tức cũng là 0% trong năm 2016.
Trong giai đoạn tới Công ty sẽ tiếp tục xây dựng chính sách cổ tức dựa vào kết quả sản xuất kinh
doanh thực tế. Theo Báo cáo tại Đại hội cổ đông thƣờng niên và kế hoạch kinh doanh 2017-2018,
kế hoạch cổ tức là 10% năm 2017 và 12% năm 2018.
XI.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1.

Các chỉ t u cơ bản

1.1

Báo cáo về vốn đ ều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn đ ều lệ, vốn kinh
doanh
Bảng 11: Vốn kinh doanh
Đơn vị: VNĐ
Vốn kinh doanh

31/12/2015

31/12/2016

Giá trị tăn

Vốn vay ngắn hạn

92.251.818

-

(92.251.818)

Nợ ngắn hạn khác

335.150.000

3.002.518.673

2.575.116.855

1.904.965.000

-

(1.904.965.000)

Vốn vay dài hạn
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Vốn kinh doanh

31/12/2015

Lợi nhuận chƣa phân phối

Giá trị tăn

(298.875.129)

11.566.005.214

11.864.880.343

63.010.600.000

313.010.600.000

250.000.000.000

65.044.091.689

327.579.123.887

262.535.032.198

Vốn điều lệ
Tổng

31/12/2016

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của IBC
Trong giai đoạn 2015-2016, cơ cấu vốn của CTCP Đầu tƣ Apax Holdings tăng nhanh trong đ việc
huy động vốn đến chủ yếu do tăng vốn điều lệ thêm 250 tỷ đồng từ 63 tỷ năm 2015 lên 313 tỷ đồng
năm 2016;
Nguồn vốn kinh doanh của IBC đƣợc sử dụng và tài trợ cho các tài sản chủ yếu nhƣ sau:
Bảng 12: Cơ cấu nguồn vốn đƣợc sử dụng
Đơn vị: VNĐ
uồn vốn

31/12/2015

31/12/2016

Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền

30.694.690.503

Các khoản đầu tƣ ngắn hạn

21.403.700.000

Các khoản phải thu ngắn hạn

G

2.225.444.575

trị t ay đổ

(28.469.245.928)
(21.403.700.000)

3.240.122.324

40.466.751.667

37.226.629.343

-

-

-

5.578.862

-

(5.578.862)

Các khoản phải thu dài hạn

-

-

-

Tài sản cố định

-

-

-

9.700.000.000

284.853.700.000

275.153.700.000

Tài sản dài hạn khác

-

33.227.645

33.227.645

Phải trả dài hạn khác

-

-

-

65.044.091.689 327.579.123.887

262.535.032.198

Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác

Đầu tƣ tài chính dài hạn

Tổn

Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của IBC.
1.2

Trích khấu ao TSC



TSCĐ hữu hình, vô hình: đƣợc trình bày theo nguyên giá hoặc giá trị đƣợc đánh giá lại theo
quyết định của Chính phủ và khấu hao luỹ kế;



Nguyên giá đƣợc xác định: Giá mua hoặc giá trị quyết toán công trình, các loại thuế (Không
bao gồm thuế đƣợc hoàn lại và các chi phí khác liên quan đến việc đƣa tài sản vào trạng thái
sẵn sàng sử dụng;



Tài sản cố định của Công ty đƣợc khấu hao theo phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng dựa trên
BẢN CÁO BẠCH| 41

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
thời gian hữu dụng ƣớc tính phù hợp với hƣớng d n tại Thông tƣ số 45/2013/TT-BTC ngày 25
tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính.
Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty:


Nhà cửa, vật kiến trúc

: 05 – 55 năm



Phƣơng tiện vận tải

: 05 - 06 năm



Máy móc, thiết bị

: 03 - 08 năm



Thiết bị văn phòng

: 03 - 05 năm

1.3

Mức lƣơn bìn quân
Bảng 13: Mức lƣơn bìn quân của n ƣờ lao độn CTC

ầu tƣ pax Hold n s
Đơn vị: VNĐ/ngƣời/tháng

Chỉ tiêu
Thu nhập bình quân
Tỷ lệ tăng trƣởng

2013

2014

2015

2016

5.000.000

5.000.000

6.400.000

8.500.000

%

0%

30%

31%

Nguồn: CTCP Đầu tƣ Apax Holdings
Thu nhập bình quân của ngƣời lao động trong công ty tăng mạnh các năm với tốc độ tăng trƣởng là
30% năm 2015 và 31% năm 2016. Tốc độ tăng trƣởng thu nhập phản án bản chất hoạt động của
Công ty. Đây là mức thu nhập v n thấp so với các doanh nghiệp khác trong ngành trên địa bàn.
1.4

C c

oản p ả nộp t eo uật địn

Công ty thực hiện kê khai, nộp đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
Các khoản thuế Công ty thực hiện trong năm 2014, 2015 năm 2016 nhƣ sau:
Bảng 14: Các loại thuế phải nộp theo luật định
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Thuế GTGT

-

-

249.295

Thuế TNDN

-

-

2.785.230.592

Thuế thu nhập cá nhân

-

-

-

Thuế khác

-

-

-

-

-

2.785.479.887

Tổng

Nguồn: BCTC công ty mẹ kiểm toán 2015 và BCTC kiểm toán 2016 của IBC
1.5

Trích lập các quỹ theo luật định
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Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do Đại hội
đồng cổ đông quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty và quy
định của pháp luật hiện hành. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và 2016 của Công ty, lợi
nhuận sau thuế đƣợc dùng chủ yếu cho việc bù đắp phần lỗ xảy ra ở những năm trƣớc. Lợi nhuận để
lại chƣa cao nên công ty chƣa tiến hành trích lập các quỹ.
Bảng 15: Bảng trích lập các quỹ theo luật định
Đơn vị: VNĐ
Khoản mục

ăm 2014

Quỹ Khen thƣởng phúc lợi

ăm 2015

-

ăm 2016

-

-

Nguồn: BCTC công ty mẹ kiểm toán 2015 và BCTC kiểm toán 2016 của IBC
1.6

Tổn dƣ nợ vay

Công ty không có nợ quá hạn.
Bảng 16: Tìn

ìn dƣ nợ vay của IBC tạ 31/12/2016
Đơn vị: VNĐ
Tăn tron
năm 2016

G ảm tron
năm 2016

a) Vay n ắn ạn

46.245.912.563

46.338.164.381

-

Vay n ắn ạn V D

46.245.912.563

46.338.164.381

-

160.571.677

174.881.706

-

Công ty CP chứng khoán Maritime bank

35.085.340.886

35.163.282.675

-

Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup (1

10.000.000.000

10.000.000.000

-

1.000.000.000

1.000.000.000

-

-

-

-

Ơ

VỊ CH

V

Công ty CP Chứng khoán APEC

Bà Vũ Cẩm La Hƣơng (2
Nợ dài hạn đến hạn trả

Tạ 31/12/2016

Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh

-

Bà Vũ Cẩm La Hƣơng

-

b) Vay d

-

1.904.965.000

-

Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh

-

244.965.000

-

Bà Vũ Cẩm La Hƣơng

-

1.660.000.000

-

46.245.912.563

48.243.129.381

-

Tổn vay

ạn
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Nguồn: BCTC công ty mẹ kiểm toán 2015 và BCTC kiểm toán 2016 của IBC
1.7

Tình hình công nợ hiện nay
Bảng 17: Các khoản phải thu
Đơn vị: VNĐ

Hợp n ất
Chỉ tiêu

31/12/2014

31/12/2015

Phải thu khách hàng

6.563.400.857

12.251.243.971

Trả trƣớc ngƣời bán

2.523.558.614

2.856.922.324

0

316.000.000

3.217.790.589

6.053.961.413

0

0

12.304.750.060

21.478.127.708

Phải thu về cho vay ngắn hạn
Các khoản phải thu khác
Dự phòng phải thu NH kh đòi
Tổng

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của IBC (năm 2016 IBC không c công ty con
Côn ty mẹ
Chỉ tiêu
Phải thu khách hàng

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

-

-

-

2.500.000.000

2.856.922.324

40.000.000.000(*)

Phải thu nội bộ ngắn hạn

-

-

-

Phải thu về cho vay ngắn hạn

-

316.000.000

-

2.722.964.358

67.200.000

466.751.667

-

-

-

5.222.964.358

3.240.122.324

40.466.751.667

Trả trƣớc cho ngƣời bán

Phải thu khác
Dự phòng phải thu kh đòi
Tổng

Nguồn: BCTC công ty mẹ kiểm toán 2015 và BCTC kiểm toán 2016 của IBC
(*) Công ty đã thực hiện trả trƣớc cho ngƣời bán cho ông Trần Thanh Hải và bà Vũ Cẩm La Hƣơng
để mua trụ sở và đất của gia đình Bà Hƣơng (cổ đông nội bộ) làm trụ sở và kinh doanh theo Hợp
đồng mua bán số 01/TTMB/IBC-KL4.11/2016 ngày 21/04/2016 giữa CTCP Đầu tƣ VN Benchmark (tên
cũ của Apax Holdings với địa chỉ tài sản là biệt thƣ 11, đƣờng Hoa Lan 4 (HL4-11 , khu đô thị sinh
thái Vinhomes Riversides, phƣờng Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội để làm trụ sở và Hợp đồng mua
bán số 29-12/2015/HĐMB/VNBC ngày 29/12/2015 với bà Vũ Cẩm La Hƣơng về mua đất biệt thự số
N-08 BT.13 tại dự án SUNNY GARDEN CITY, Lô đất N1+N3, KĐT Quốc Oai, Hà Nội để phục vụ sản
xuất kinh doanh của Công ty. Đến ngày 21/11/2016, Công ty đã trả trƣớc cho bà Hƣơng
40.000.000.000 VNĐ (toàn bộ giá trị hai hợp đồng .
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Tuy nhiên, đầu năm 2017, Công ty chuyển định hƣớng về trụ sở văn phòng sẽ đi thuê và chuyển địa
điểm về Quận Đống đa, nên ngày 23/02/2017, hai bên đã thống nhất thanh lý các hợp đồng trên và
ông Trần Thanh Hải đã chuyển trả lại Công ty toàn bộ số tiền 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mƣơi tỷ
đồng .
Bảng 18: Các khoản phải trả
Đơn vị: VNĐ
Hợp n ất
Chỉ tiêu

31/12/2014

31/12/2015

Vay và nợ ngắn hạn

17.148.389.307

12.464.442.285

Phải trả ngƣời bán ngắn hạn

10.380.449.866

5.060.299.117

115.770.397

331.592.201

41.629.926

324.991.715

250.946.090

88.505.109

Chi phí phải trả

-

-

Doanh thu chƣa thực hiện

-

-

1.253.812.890

724.345.766

78.243.376

78.243.376

29.269.241.852

19.072.419.569

Phải trả dài hạn ngƣời bán

-

-

Phải trả dài hạn nội bộ

-

-

Phải trả dài hạn khác

-

-

12.790.087.325

11.254.155.762

Ngƣời mua trả tiền trƣớc
Thuế và các khoản khác phải nộp NN
Phải trả ngƣời lao động

Các khoản phải trả, phải nộp khác
Quỹ khen thƣởng phúc lợi
NỢ NGẮN HẠN

Vay và nợ dài hạn
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
NỢ DÀI HẠN

-

279.521.110

279.521.110

13.069.608.435

11.533.676.872

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2015 của IBC (năm 2016 IBC không c công ty con
Côn ty mẹ
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Chỉ tiêu

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Tổng nợ ngắn hạn

6.700.000.000

427.401.818

3.002.518.673

Vay và nợ ngắn hạn

-

92.251.818

-

6.700.000.000

15.150.000

3.000.000

Ngƣời mua trả tiền trƣớc

-

320.000.000

50.000.000

Thuế và các khoản phải nộp

-

-

2.785.479.887

Phải trả ngƣời lao động

-

-

-

Chi phí phải trả

-

-

-

Phải trả phải nộp ngắn hạn khác

-

-

164.038.786

Quỹ khen thƣởng phúc lợi

-

-

-

Tổng nợ dài hạn

3.794.965.000

1.904.965.000

-

Vay và nợ dài hạn

3.794.965.000

1.904.965.000

-

Phải trả dài hạn khác

-

-

-

Tổng

10.494.965.000

2.332.366.818

3.002.518.673

Phải trả ngƣời bán

Nguồn: BCTC công ty mẹ kiểm toán 2015 và BCTC kiểm toán 2016 của IBC
2.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 19: Các chỉ tiêu tài chính

Hợp n ất
C cc ỉt u
1. C ỉ t u về

VT

ăm 2014

ăm 2015

ả năn t an to n

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn

Lần

1,04

4,19

+ Hệ số thanh toán nhanh [(TSLĐ - HTK /Nợ ngắn hạn]

Lần

0,62

3,99

+ Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản

%

72,53%

29,57%

+ Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu

%

264,08%

41,99%

Lần

3,25

6,30

2. C ỉ t u về cơ cấu vốn

3. C ỉ t u về năn lực oạt độn
+ Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/ Hàng tồn kho bình
quân)
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C cc ỉt u

VT

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

ăm 2014

ăm 2015

Lần

0,78

0,69

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

1,05%

1,94%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân

%

2,99%

2,43%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

%

0,82%

1,33%

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT

%

1,13

-0,03%

VNĐ

1.197

285,67

4. C ỉ t u về

ả năn s n lờ

+ Thu nhập trên cổ phần (EPS

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2015 của IBC
Côn ty mẹ
C cc ỉt u
1. C ỉ t u về

VT

ăm 2014

ăm 2015

ăm 2016

ả năn t an to n

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn
hạn

Lần

1,11

129,49

14,22

+ Hệ số thanh toán nhanh [(TSLĐ - HTK /Nợ
ngắn hạn]

Lần

1,11

129,49

14,22

+ Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản

%

61,14%

3,59%

0,92%

+ Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu

%

157,37%

3,72%

0,93%

+ Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/ Hàng tồn kho
bình quân)

Lần

-

-

-

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

Lần

0,00

0,27

0,07

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

-

0,29%

82,69%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

5,36%

0,09%

6,13%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

2,08%

0,08%

6,04%

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT

%

-

0,29%

102,84%

8,46

1.862,80

2. C ỉ t u về cơ cấu vốn

3. C ỉ t u về năn lực oạt độn

4. C ỉ t u về

ả năn s n lờ

+ Thu nhập trên cổ phần (EPS

VNĐ

894,48
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Nguồn: BCTC công ty mẹ kiểm toán 2015 và BCTC kiểm toán 2016 của IBC
Về khả năn t an to n
Các chỉ số thể hiện khả năng thanh toán rất quan trọng đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành
tài chính nhƣ IBC. Các chỉ số thể hiện khả năng thanh toán của công ty hầu hết lớn hơn 1 cho thấy
khả năng thanh toán của Công ty hiện ở mức an toàn. Năm 2015, 2016, chỉ số này lần lƣợt là 129 lần
và 14 lần.
Về cơ cấu vốn
Cơ cấu vốn của IBC cho thấy một tỷ trọng an toàn trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Năm 2014,
Tổng các khoản nợ của IBC chiếm tỷ trọng hơn 100% Tổng tài sản trong năm 2014. Bƣớc sang năm
2015, với sự gia tăng của vốn điều lệ, cơ cấu nợ của Công ty đã trở nên lành mạnh hơn, với tỷ trọng
nợ/ tổng tài sản giảm xuống còn 3,7%. Sang năm 2016, những chỉ số này làm xuống dƣới 1% nhờ
việc gia tăng vốn điều lệ lên gần 5 lần mang lại sự yên tâm về khả năng thanh toán các khoản nợ,
thực tế việc tăng vốn điều lệ đã tạo đƣợc khả năng sinh lời trên 1 đồng vốn của Công ty năm 2016
tốt hơn nhiều so với các năm trƣớc đ .
Về năn lực hoạt động
Các chỉ số năng lực hoạt động của IBC đều biến chuyển tốt trong năm 2016 so với giai đoạn trƣớc,
các chỉ số vòng quay hoạt động đều tăng thể hiện việc luân chuyển vốn trong năm của Công ty càng
ngày càng diễn ra nhanh ch ng và hiệu quả.
Về khả năn s n lời
Các chỉ số thể hiện khả năng sinh lời của Công ty có sự biến động mạnh trong năm 2014 và dần về
mức ổn định trong năm 2015. Bƣớc sang năm 2016, các chỉ số thể hiện khả năng sinh lời của công ty
đã đƣợc cái thiện đáng kể và năm 2016 đạt mức EPS (trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 1.863
đồng.

XII. HỘI
1.

ỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔ G GIÁM

ỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ T Á

TRƢỞNG

Hộ đồng quản trị
Bảng 20: Danh sách Hộ đồng quản trị

TT

Họ và tên

Tuổi

Số CMT/Hộ
chiếu

Chức vụ

Cổ phần
sở hữu

Tỷ lệ
(%)

25.000.000

79,87%

0

0%

1.

Nguyễn Ngọc Thủy

34

B2223328

Chủ tịch HĐQT

2.

Nguyễn Ngọc Khánh

33

012279930

Thành viên HĐQT

3.

Vũ Cẩm La Hƣơng

43

036174000120

Thành viên HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc

50.000

0,16%

4.

Nguyễn Mạnh Phú

33

001083005017

Thành viên HĐQT
kiêm Kế toán trƣởng

0

0%

5.

Trần Thanh Hải

41

011955644

Thành viên HĐQT

3.276.000

10,47%
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TT

Họ và tên

Tuổi

Số CMT/Hộ
chiếu

Chức vụ

Cổ phần
sở hữu

Tỷ lệ
(%)

6.

Nguyễn Trọng Quỳnh

41

011817589

Thành viên HĐQT

0

0%

7.

Nguyễn Thị Dung

30

112258922

Thành viên HĐQT

0

0%

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 09/02/2017
1.1

Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Hộ đồng quản trị

Họ tên

:

Nguyễn Ngọc Thủy

Giới tính

:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

:

17/04/1982

Nơi sinh

:

Hà Nội

Số CMND/Số Hộ chiếu

:

B2223328

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

:

Đội 1, Thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Thành
phố Hà Nội

Trình độ văn h a

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Cử nhân Đại học

Quá trình công tác

:



-Từ 01/2017 đến nay

:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tƣ Apax
Holdings



-Từ 2008 đến nay

:

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ
phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

Chức vụ đang nắm giữ tại công
ty

:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ đang năm giữ ở các
tổ chức khác

:

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Đầu tƣ và Phân Phối Egame;
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Anh ngữ APAX.
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ
phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

Số lƣợng cổ phần nắm giữ

:

25.000.000 cổ phiếu

Đại diện sở hữu

:

25.000.000 cp

Cá nhân sở hữu

:

0 cổ phiếu

Trong đ :
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Hành vi vi phạm pháp luật

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích
khác

:

Lợi ích liên quan đối với Công
ty

:

Ngƣời có liên quan

:

Danh sách kèm theo

Tổ chức có liên quan

:

Không



Thù lao HĐQT theo phê duyệt của ĐHĐCĐ
Không

Dan s c n ƣời có liên quan

Stt

Họ và tên

Quan hệ

Số CMND

Cổ phần nắm giữ

Vợ

0174129570

không

1

Lê Thị Thanh Hiền

2

Nguyyễn Ngọc Nhật Anh

Con ruột

còn nhỏ

không

3

Nguyễn Ngọc Hiền Anh

Con ruột

còn nhỏ

không

4

Nguyễn Ngọc Phúc Anh

Con ruột

còn nhỏ

không

5

Nguyễn Văn Phái

Bổ đẻ

112181135

không

6

Nguyễn Thị Khanh

Mẹ đẻ

001160006700

không

7

Nguyễn Thị Vân

Em ruột

013232363

100 cp

8

Nguyễn Thị Dung

Em ruột

112258922

100 cp

9

Nguyễn Văn Sơn

Em ruột

017039535

100 cp

10

Nguyễn Trọng Vũ

Em rể

001086012244

100 cp

1.2

Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Thành viên Hộ đồng Quản trị

Họ tên

:

Nguyễn Ngọc Khánh

Giới tính

:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

:

02/9/1983

Nơi sinh

:

Hà Nội

Số CMND/Số Hộ chiếu

:

012279930
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Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

:

LK 01A khu nhà ở và dịch vụ thƣơng mại Nàng Hƣơng, phƣờng
Văn Quán, quận Hà Đông Hà Nội

Trình độ văn h a

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Thạc sĩ chuyên ngành khai thác mỏ Đại học Mỏ địa chất

Quá trình công tác

:



- Từ tháng 1/2017 đến nay

:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax
Holdings



-Từ tháng 6/2016 đến nay

:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo
dục Egroup



-Từ tháng 1/2016 đến 6/2016

:

Phó chủ tịch Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp Virode
Việt Nam



-Từ tháng 10/2007 đến
1/2016

:

Giám đốc thƣơng mại Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ mỏ và
công nghiệp - Vinacomin

Chức vụ đang nắm giữ tại công
ty

:

Chức vụ đang năm giữ ở các
tổ chức khác

:

Số lƣợng cổ phần nắm giữ

:

0 cổ phiếu

Đại diện sở hữu

:

0 cổ phiếu

Cá nhân sở hữu

:

0 cổ phiếu

Hành vi vi phạm pháp luật

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ APAX

Trong đ :
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Thù lao và các khoản lợi ích
khác

:

Lợi ích liên quan đối với Công
ty

:

Ngƣời có liên quan

:

Không

Tổ chức có liên quan

:

Không



Stt

Thù lao HĐQT theo phê duyệt của ĐHĐCĐ
Không

Dan s c n ƣời có liên quan
Họ và tên

Quan hệ

Số CMND

Cổ phần nắm giữ

1

Trần Thị Kim Thoa

Mẹ đẻ

012720340

không

2

Nguyễn Mạnh Quân

Bố đẻ

041054001147

không

3

Nguyễn Mạnh Tùng

Em trai

001090011473

100 cp

5

Nguyễn Khánh Nguyên

Con

còn nhỏ

không

6

Nguyễn Gia Huy

Con

còn nhỏ

không
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1.3

B Vũ Cẩm a Hƣơn – Thành viên Hộ đồng Quản trị kiêm Tổn G m

ốc

Họ tên

:

Vũ Cẩm a Hƣơn

Giới tính

:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

:

04/09/1974

Nơi sinh

:

Nam Định.

Số CMND

:

036174000120

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

:

Hoa Lan 4- Biệt thự 11, Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, Hà
Nội

Trình độ văn h a

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Thạc sỹ MBA – chuyên nghành Tài chính, University of Pune
Cử nhân Kinh tế-chuyên ngành kế toán, Đại học Tài chính Kế toán
(nay là Học viện Tài chính.

Quá trình công tác

:



- Từ 1/2017 đến nay

:

Thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần
Đầu tƣ Apax Holdings



-Từ 3/2016 đến 12/2016

:

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tƣ VN Benchmark



-Từ 4/2012 đến 3/2016

:

Kế toán Công ty cổ phần Đầu tƣ VN Benchmark

- Từ 2/2015 đến 10/2015

:

Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia.

-Từ 1/2013 đến 4/2015

:

Giám đốc QHKH và Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng đầu tƣ Công ty cổ
phần chứng khoán Maritime.

-Từ 4/2011 đến 4/2012

:

Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Xuân Thành

-Từ 2/ 2010 đến 30/3/2011

:

Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Apec

-Từ 2006 đến 2009

:

Trƣởng phòng Tƣ vấn Tài chính doanh nghiệp, Công ty cổ phần
chứng khoán Thăng Long

-Từ 2003 đến 2005

:

Giám đốc Công ty cổ phần Tƣ vấn và Phát triển Doanh nghiệp

-Từ 1998 đến 2003

:

Nh m trƣởng Ban đổi mới doanh nghiệp , Công ty tài chính Bƣu điện

-Từ 6/1996-7/1998
-Từ 1994 đến 1996

Học MBA tại Ấn độ
:

Kế toán Công ty Giầy Ngọc Hà
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Chức vụ đang nắm giữ tại công
ty

:

Chức vụ đang năm giữ ở các
tổ chức khác

:

Số lƣợng cổ phần nắm giữ

:

50.000 cổ phiếu.

Đại diện sở hữu

:

0 cp

Cá nhân sở hữu

:

50.000 cổ phiếu

Hành vi vi phạm pháp luật

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích
khác

:

Lợi ích liên quan đối với Công
ty

:

Ngƣời có liên quan

:

Danh sách kèm theo

Tổ chức có liên quan

:

Không có

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Không

Trong đ :



Stt

Thù lao HĐQT, tiền lƣơng TGĐ
Không

Dan s c n ƣời có liên quan
Họ và tên

Quan hệ

Số CMND

Cổ phần nắm giữ

1

Vũ Oanh

Bố đẻ

012064480

không

2

Phạm Thị Mừng

Mẹ đẻ

012375722

không

3

Trần Thanh Hải

Chồng

011955644

10,47%

4

Trần Minh Tuấn

Con

còn nhỏ

không

5

Trần Minh Bảo Châu

Con

còn nhỏ

không

6

Vũ Đông Hải

Em ruột

027083000129

0,03%

7

Nguyễn Thanh Huyền

Em dâu

013357874

0,16%

8

Vũ Thị Mỹ Hạnh

Em ruột

012375723

0,32%

9

Nguyễn Tiến Dƣơng

Em rể

011920154

0,06%
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1.4

Ông Nguyễn Mạnh Phú – Thành viên Hộ đồng Quản trị kiêm Kế to n trƣởng

Họ tên

:

Nguyễn Mạnh Phú

Giới tính

:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

:

02/5/1983

Nơi sinh

:

Hà Nội

Số CMND/Số Hộ chiếu

:

001083005017

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

:

Tổ dân phố 14, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ văn h a

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán - Đại học Kinh
tế Quốc dân Hà Nội

Quá trình công tác

:



- từ tháng 1/2017 đến nay

:

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trƣởng.



-Từ tháng 7/2016 đến nay

:

Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo
dục Egroup



-Từ tháng 2/2016-7/2016

:

Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp
Virode Việt Nam



-Từ tháng 3/2012-2/2016

:

Trƣởng phòng kế toán tài chính ngân hàng ANZ Việt Nam

Chức vụ đang nắm giữ tại công
ty

:

Chức vụ đang năm giữ ở các
tổ chức khác

:

Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trƣởng
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Anh ngữ APAX
Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo
dục Egroup

Số lƣợng cổ phần nắm giữ

:

0 cổ phiếu

Đại diện sở hữu

:

0 cổ phiếu

Cá nhân sở hữu

:

0 cổ phiếu

Hành vi vi phạm pháp luật

:

Không

Trong đ :
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Các khoản nợ đối với Công ty

:

Thù lao và các khoản lợi ích
khác

:

Lợi ích liên quan đối với Công
ty

:

Ngƣời có liên quan

:

Danh sách kèm theo

Tổ chức có liên quan

:

Không



Stt

Không
Thù lao HĐQT
Không

Dan s c n ƣời có liên quan
Họ và tên

Quan hệ

Số CMND

Cổ phần nắm giữ

1

Nguyễn Đình Dũng

Bố đẻ

110017882

không

2

Đỗ Thị Minh Thục

Mẹ đẻ

034148300688

không

3

Nguyễn Mạnh Hùng

Anh trai

111200774

không

4

Nguyễn Mạnh Cƣờng

Anh trai

111298341

không

5

Nguyễn Thị Hƣơng Liên

Vợ

090818755

không

6

Nguyễn Đình Bách

Con

còn nhỏ

không

7

Nguyễn Đình Diễm My

Con

còn nhỏ

không
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1.5

Ông Trần Thanh Hải – T

n v n H QT K m

Tổn G m đốc

Họ tên

:

Trần Thanh Hải

Giới tính

:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

:

05/01/1976

Nơi sinh

:

Hà Nội

Số CMND

:

011955644

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

:

Hoa lan 4, biệt thự 11, Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà
Nội.

Trình độ văn h a

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Kỹ sƣ Toán ứng dụng, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Quá trình công tác

:

-

Từ 1/2017 đến nay

:

Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần
Đầu tƣ Apax Holdings (tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tƣ
VN Benchmark)

-

3/2012-12/2016

:

Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần
Đầu tƣ VN Benchmark

-

1/2012-1/2015

:

Chuyên viên - Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime

-

3/2011-12/2011

:

Giám đốc CNTT - Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành

-

3/1999-12/2010

:

Phụ trách tin học – Công ty tài chính Bƣu Điện

-

3/1998-3/1999

:

Chuyên viên - Công ty thông tin di động VMS

Chức vụ đang nắm giữ tại công ty

:

Phó Tổng Giám Đốc, thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang năm giữ ở các tổ
chức khác

:

Số lƣợng cổ phần nắm giữ

:

3.276.000 cổ phần

Sở hữu đại diện

:

0 cổ phần

Sở hữu cá nhân

:

3.276.000 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao HĐQT và tiền lƣơng Phó Tổng Giám đốc

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

Ngƣời có liên quan nắm giữ cổ
phần

:

Tổ chức có liên quan

:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

Không

Trong đ :



Danh sách kèm theo

Dan s c n ƣời có liên quan
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Stt

Họ và tên

Quan hệ

Số CMND

Cổ phần nắm giữ

Vợ

036174000120

0,1597%

1

Vũ Cẩm La Hƣơng

2

Trần Quốc Phổ

Bố đẻ

010455867

0,0319%

3

Trần Thị Lƣu

Mẹ đẻ

018589238

0,0319%

4

Trần Thị Minh Huệ

Chị ruột

012057477

0,0639%

5

Dƣơng Văn Thành

Anh rể

012648472

0,0032%

6

Trần Thị Thanh Hà

Em ruột

011950168

0,0003%

7

Nguyễn Hữu Hoà

Em rể

012055336

0,0003%

8

Trần Ngọc Sơn

Em ruột

012654350

0,0319%

9

Tô Lan Phƣơng

Em dâu

013557298

0,0319%

10

Trần Minh Tuấn

Con đẻ

còn nhỏ

0,0000%

11

Trần Minh Bảo Châu

Con đẻ

còn nhỏ

0,0000%
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1.6

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh – T

n v n Hộ đồn Quản trị

Họ t n

:

Nguyễn Trọng Quỳnh

Giới tính

:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

:

11/08/1976

Nơi sinh

:

Hà Nội.

Số CMND

:

011817589

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

:

15 lô C- 218 Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội

Trình độ văn h a

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Cử nhân Công nghệ Thông tin
Trƣờng Học viện Kỹ thuật quân sự.

Quá trình công tác

:



-Từ 1/2017 đến nay

:

Thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phấn đầu tƣ Apax
holdings



-Từ tháng 9/2015 đến nay

:

Quản lý kinh doanh – Công ty cổ phần Đầu tƣ và phân phối
Egame



-Từ 2003-2015

:

Ph giám đốc điều hành tại Công ty Cổ phần công nghệ liên
kết truyền thông

- Từ 1994-2003

:

Quản lý kỹ thuật tại Công ty Đầu tƣ phát triển điện tử tin học
Viễn thông

Chức vụ đang nắm giữ tại công
ty

:

Chức vụ đang năm giữ ở các
tổ chức khác

:

Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần đầu tƣ và phân phối
Egame

Số lƣợng cổ phần nắm giữ

:

100 cổ phiếu.

Đại diện sở hữu

:

0 cp

Cá nhân sở hữu

:

100 cổ phiếu

Sở hữu đại diện

:

Không

Hành vi vi phạm pháp luật

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thành viên hội đồng quản trị

Trong đ :

BẢN CÁO BẠCH| 59

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Thù lao và các khoản lợi ích
khác

:

Lợi ích liên quan đối với Công
ty

:

Ngƣời có liên quan

:

Theo danh sách đính k m

Tổ chức có liên quan

:

Không



Thù lao HĐQT
Không

Dan s c n ƣờ c l n quan

Stt

Họ và tên

Quan hệ

Số CMND

Cổ phần nắm giữ

1

Nguyễn Kiến Bệ

Bố đẻ

010359690

không

2

Trần Thị Thành

Mẹ đẻ

011917150

Không

3

Nguyễn Thúy Hằng

Chị ruột

011817572

Không

4

Nguyễn Minh Nguyệt

Chị ruột

011778051

Không

5

Phạm Ngọc Cƣơng

Anh rể

011141624

Không

6

Trần Quốc Quang

Anh rể

013652206

Không

7

Nguyễn Hƣơng Lan

Vợ

0133346845

100 cp

8

Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên

Con ruột

còn nhỏ

Không

Nguyễn Ngọc Cát Tiên

Con ruột

còn nhỏ

Không

9
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1.7

Bà Nguyễn Thị Dung- T

n v n Hộ đồn Quản trị

Họ tên

:

Nguyễn Thị Dung

Giới tính

:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

:

17/03/1987

Nơi sinh

:

Hà Nội

Số CMND/Số Hộ chiếu

:

112258922

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

:

Phƣờng Nguyên Xá, Xã Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành
phố Hà Nội

Trình độ văn h a

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh.
Trƣờng Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội.



Quá trình công tác

:

-Từ tháng 1/2017 đến nay

:

Thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax
Holdings.

-Từ 2013 đến nay

:

Quản lý kinh doanh tại công ty Cổ Phần Đầu Tƣ và Phân Phối
Egame.

- Từ 2011 đến 2013

:

Sản Xuất và Phân Phối rƣợu.

- Từ 2010 đến 2011

:

Tƣ vấn cho sàn giao dịch BĐS CENGROUP

-Từ 2008 đến 2010

:

Chủ thƣơng hiệu thời trang V&D STYLE.

Chức vụ đang nắm giữ tại công
ty

:

Chức vụ đang năm giữ ở các
tổ chức khác

:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phân
Phối Egame;

Số lƣợng cổ phần nắm giữ

:

100 cổ phiếu

Đại diện sở hữu

:

0 cổ phiếu

Cá nhân sở hữu

:

0 cổ phiếu

Thành viên hội đồng quản trị

Trong đ :
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Hành vi vi phạm pháp luật

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích
khác

:

Lợi ích liên quan đối với Công
ty

:

Ngƣời có liên quan

:

Danh sách kèm theo

Tổ chức có liên quan

:

Không



Stt

Thù lao HĐQT
Không

Dan s c n ƣời có liên quan
Họ và tên

Quan hệ

Số CMND

Cổ phần nắm giữ

1

Nguyễn Văn Phái

Bổ đẻ

112181135

0%

2

Nguyễn Thị Khanh

Mẹ đẻ

001160006700

0%

3

Nguyễn Ngọc Thủy

Anh ruột

B2223328

0%

4

Nguyễn Thị Vân

Chị ruột

013232363

100 CP

5

Nguyễn Văn Sơn

Em ruột

017039535

100 CP

6

Nguyễn Trọng Vũ

Chồng

001086012244

100 cp

7

Nguyễn Trọng Hùng Anh

Con ruột

còn nhỏ

0%

8

Nguyễn Trâm Anh

Con ruột

còn nhỏ

0%
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2.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát
Bảng 21: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

TT

Họ và tên

Tuổi

Số CMT

Chức vụ

Cổ phần
sở hữu

Tỷ lệ
(%)

1

Phạm Thị Thanh
Thọ

41

011840205

Trƣởng Ban kiểm soát

0

0%

2

Đỗ Thị Nhâm

30

162871711

Thành viên Ban kiểm soát

0

0%

Ghi chú: Bà Kiều thị Ngoan c đơn từ nhiệm và đã đƣợc chấp thuận tại ĐHĐCĐ ngày 8/3/2017 và
Đại hội cổ đông dự kiến bầu bổ sung vào đợt ĐHĐCĐ tiếp theo gần nhất.
2.1

Bà Phạm Thị Thanh Thọ – Trƣởng Ban Kiểm soát

Họ t n

:

Phạm Thị Thanh Thọ

Giới tính

:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

:

24/10/1976

Nơi sinh

:

Vĩnh Phúc.

Số CMND

:

011840205

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

:

Số 9 ngách 12/78 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ văn h a

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Kế toán.

Quá trình công tác

:

-Từ 1/2017 đến nay

:

Trƣởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tƣ Apax Holdings

-Từ 2014-nay

:

Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup

-Từ 2011-2014

:

Công ty TNHH Thƣơng mại Tiếp thị Bến Thành (Best Carings).

- Từ 2007-2011

:

Công ty CP Thƣơng mại Việt Hồng



-Từ 2004-2007

:

Công ty CP Mỹ thuật Việt Nam



-Từ năm 1999-2004

:

Công ty TM ƣơng Minh

Chức vụ đang nắm giữ tại công
ty

:

Trƣởng ban kiểm soát
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Chức vụ đang năm giữ ở các
tổ chức khác

:

Số lƣợng cổ phần nắm giữ

:

Kế toán trƣởng Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup
0 cổ phiếu.

Trong đ :
Đại diện sở hữu

:

0 cp

Cá nhân sở hữu

:

0 cổ phiếu

Sở hữu đại diện

:

Không

Hành vi vi phạm pháp luật

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích
khác

:

Lợi ích liên quan đối với Công
ty

:

Ngƣời có liên quan

:

Theo danh sách đính k m

Tổ chức có liên quan

:

Không

Thù lao Ban kiểm soát
Không

Dan s c n ƣời có liên quan



Stt

Họ và tên

Quan hệ

Số CMND

Cổ phần nắm giữ

1

Phạm Văn Tho

Bố đẻ

Không có

không

2

Lê Thị Tƣơi

Mẹ đẻ

012443176

Không

3

Vũ Mạnh Quân

Chồng

001070000246

Không

4

Vũ Ngọc Trâm Anh

Con ruột

còn nhỏ

Không

5

Vũ Tất Thành

Con ruột

còn nhỏ

Không

6

Phạm Anh Tuấn

Anh ruột

011814109

Không

7

Nguyễn Quỳnh Nga

Chị dâu

001174003861

Không

8

Phạm Thị Hồng Thắm

Em gái

001183001060

Không

9

Nguyễn Huy Tƣởng

Em rể

013101170

Không
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2.2

B

ỗ Thị Nhâm – Thành viên Ban Kiểm soát

Họ tên

:

ỗ Thị Nhâm

Giới tính

:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

:

31/12/1987

Nơi sinh

:

Nam Định

Số CMND/Số Hộ chiếu

:

162871711

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thƣờng trú

:

Thôn Đồng Quang, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Trình độ văn h a

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Cử nhân – Luật Kinh doanh
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Quá trình công tác

:



Từ tháng 1/2017 đến nay

:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax
Holdings



Từ tháng 7/2016 đến nay

:

Trƣởng Phòng Pháp chế kiêm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phân Phối Egame



Từ năm 2014 đến tháng
7/2016

:

Trƣởng Phòng Pháp chế kiêm trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

Từ tháng 5/2016 đến tháng
9/2016

:

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục
Egroup

Từ năm 2013-1014

:

Trợ lý cao cấp Chủ tịch HĐQT kiêm TP Pháp chế Công ty Cổ phần
Giáo dục và đào tạo Victoria

Từ năm 2010 đến năm 2013

:

Trợ lý cao cấp Chủ tịch HĐQT kiêm Trƣởng phòng Pháp chế,
Trƣởng ban nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tƣ PCI

Chức vụ đang nắm giữ tại công
ty

:

Chức vụ đang năm giữ ở các
tổ chức khác

:

Số lƣợng cổ phần nắm giữ

:

0 cổ phiếu

:

0 cổ phiếu

Thành viên Ban kiểm soát
Phụ trách Pháp chế/Trợ lý Chủ tịch HĐQT:
Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phân phối Egame

Trong đ :
Đại diện sở hữu
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Cá nhân sở hữu

:

0 cổ phiếu

Hành vi vi phạm pháp luật

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích
khác

:

Lợi ích liên quan đối với Công
ty

:

Ngƣời có liên quan

:

Danh sách kèm theo

Tổ chức có liên quan

:

Không



Thù lao Ban kiểm soát

Không

Dan s c n ƣời có liên quan

STT

Họ và tên

Quan hệ

Số CMND

Cổ phần nắm giữ

1

Đỗ Xuân Nhất

Bố đẻ

036066000298

0%

2

Tống Thị Điều

Mẹ đẻ

16173362

0%

3

Đỗ Thị Phƣơng

Em ruột

036191000950

0%

4

Đỗ Thị Hƣơng

Em ruột

163420212

0%

5

Đỗ Khánh Huyền

Em ruột

còn nhỏ

0%

6

Đỗ Thị Nga

Em ruột

còn nhỏ

0%

7

Tống Duy Hiển

Chồng

162842050

0%

8

Tống Minh Đức

Con ruột

còn nhỏ

0%

3.

Dan s c t

n v n Ban G m đốc, Kế to n trƣởng
Bảng 22: Dan s c Ban G m đốc, Kế to n trƣởng

TT

Họ và tên

Tuổi

Số CMT/
hộ chiếu

Chức vụ

Cổ phần
sở hữu

Tỷ lệ
(%)

1

Vũ Cẩm La Hƣơng

42

036174000120

Thành viên HĐQT
kiêm TGĐ

50.000

0,16%

2

Trần Thanh Hải

40

011955644

Thành viên HĐQT
kiêm Ph TGĐ

3.276.000

10,47%

3

Nguyễn Mạnh Phú

33

001083005017

Thành viên HĐQT
kiêm Kế toán trƣởng

0

0%
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3.1

B Vũ Cẩm a Hƣơn – T

n v n H QT K m Tổn G m

ốc

Xem trong mục Bà Vũ Cẩm La Hƣơng – Thành viên HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc.
3.2

Ông Trần Thanh Hải – Thàn V n H QT K m

Tổn G m

ốc

Xem trong mục Ông Trần Thanh Hải – Thành Viên HĐQT Kiêm Ph Tổng Giám Đốc
3.3

Ông Nguyễn Mạnh Phú - T

n V n H QT K m Kế to n trƣởng

Xem trong mục Ông Nguyễn Mạnh Phú – Thành Viên HĐQT Kiêm Kế toán trƣởng
XIII. CAM KẾT SỞ HỮU CỦA CỔ
G ỘI BỘ VÀ
PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX

-

GƢỜI CÓ

IÊ

QU

ỐI VỚI CỔ

Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Anh ngữ APAX tại ngày 8/3/2017, Công ty cổ
phần đầu tƣ APA Holdings và các cá nhân cổ đông nội bộ của Công ty đang sở hữu cổ phiếu
của Công ty cổ phần Anh ngữ APA nhƣ sau:
+ Ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tƣ APA
HOLDINGS cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Anh ngữ APAX hiện
đang sở hữu cá nhân 118.100 cổ phần, tƣơng đƣơng 1% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần
Anh ngữ APAX.
+ Ông Nguyễn Mạnh Phú, thành viên HĐQT kiêm KTT của Công ty cổ phần đầu tƣ APA
HOLDINGS đồng thời cũng là thành viên HĐQT kiêm KTT của Công ty cổ phần Anh ngữ
APAX hiện đang sở hữu cá nhân 118.100 cổ phần, tƣơng đƣơng 1% Vốn điều lệ của Công
ty cổ phần Anh ngữ APAX.
+ Bà Vũ Cẩm La Hƣơng, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần đầu tƣ
APAX HOLDINGS hiện là Đại diện sở hữu 4.000.000 cổ phần, tƣơng đƣơng 34% Vốn điều
lệ của Công ty cổ phần Anh ngữ APAX.

-

Tất cả các cổ đông nội bộ khác và ngƣời có liên quan cam kết không sở hữu cổ phần của
Công ty cổ phần Anh ngữ APAX tới thời điểm hiện nay.
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XIV. TÀI SẢN
1.

Tài sản cố định tạ 31/12/2016

Không có
2.

Những khoản đầu tƣ d

ạn của Công ty

Bảng 23: Danh sách các khoản đầu tƣ d

ạn của Công ty
Đơn vị: VNĐ

ố t c đầu tƣ

Số tiền (V

)

Hình thức đầu tƣ

Đầu tƣ vào CTCP May Nam Định

360.000.000

Đầu tƣ trực tiếp

Đầu tƣ vào CTCP Đầu tƣ ây lắp Tây Hồ

114.000.000

Đầu tƣ trực tiếp

Đầu tƣ vào CTCP i măng 18

125.100.000

Đầu tƣ trực tiếp

Đầu tƣ vào CTCP Viễn thông - Tin học Bƣu điện

254.600.000

Đầu tƣ trực tiếp

Tổng

853.700.000

Nguồn: BCTC năm 2016 đã kiểm toán của CTCP Đầu tƣ Apax Holdings
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XV.

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC

ĂM TIẾP THEO

1.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017
Bảng 24: Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh dự kiến 2017
Đơn vị: VNĐ
ăm 2017(*)
Chỉ tiêu

ơn vị tính

% tăn
ảm so
vớ năm 2016

Kế hoạch
Vốn điều lệ

Đồng

688.800.000.000

120%

Doanh thu thuần

Đồng

894.231.275.550

6.132%

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

91.824.533.600

673,92%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

10,3%

-87.54%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ điều lệ

%

13.33%

252%

Cổ tức/ vốn điều lệ

%

10,00%

-

Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tại ĐHĐCĐ thƣờng niên 2017 của CTCP Đầu tƣ
Apax Holdings
(*): Kế hoạch năm 2017 là số liệu kế hoạch sau khi hợp nhất công ty con
Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 313.010.600.000 VNĐ. Trong năm 2017 Công ty dự kiến tiến hành
tăng vốn điều lệ bằng cách: (i) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; (ii) Chào bán cổ phiếu ra
công chúng thông qua đấu giá. Tổng số lƣợng cổ phiếu dự kiến phát hành: 37.578.940 cổ phiếu
tƣơng đƣơng 375.789.400.000 VNĐ. Nhƣ vậy dự kiến trong trong năm 2017 vốn điều lệ của Công ty
sẽ tăng lên 688.800.000.000 VNĐ. Nhờ việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Apax English lên 98% và mở rộng
hoạt động sản xuất kinh doanh của Apax English, hoạt động kinh doanh của Apax Holdings dự kiến
sẽ phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự tăng trƣởng kinh doanh của Công ty con – CTCP Anh ngữ Apax
(Apax English trong năm 2017.
2.

Căn cứ để đạt đƣợc kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên

Đà tăng trƣởng của nền kinh tế đã giảm tốc từ đầu năm 2016 phản ánh bởi một loạt các chỉ báo nhƣ
tăng trƣởng GDP thấp, lạm phát c xu hƣớng tăng song các cân đối vĩ mô v n đƣợc giữ vững khi tỷ
giá hối đoái và cán cân thanh toán ổn định. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, nền kinh tế sẽ tiếp tục xu
hƣớng đi lên trong năm 2017 mặc dù áp lực lạm phát và tỷ giá sẽ tăng lên.Chính Phủ v n đang nỗ
lực tạo ra một môi trƣờng kinh doanh thông thoáng và ổn định hơn, tạo điều kiện cho nền kinh tế
tăng trƣởng ổn định trong dài hạn song v n còn thiếu các chính sách đột phá.
Chính sách tiền tệ tiếp tục đƣợc nới lỏng với cung tiền tăng và lãi suất ổn định. Dự kiến trong năm
2017, chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục nới lỏng vào đầu năm và thắt chặt hơn vào cuối năm khi áp lực
lạm phát tăng thêm. Chính sách tài kh a khá căng thẳng với bội chi và nợ công cao. Chính sách tăng
tỷ lệ sở hữu nƣớc ngoài tại các công ty đại chúng tiếp tục hỗ trợ thị trƣờng tài chính. Trong tình hình
này, Ban lãnh đạo Công ty đã đƣa ra chiến lƣợc kinh doanh riêng biệt đặc biệt tái cấu trúc mô hình
hoạt động nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, đặt nền móng
vững chắc cho sự phát triển của Công ty, cũng nhƣ hạn chế bớt những tác động của rủi ro kinh tế.
Công ty có kế hoạch và lộ trình thực hiện kế hoạch rõ ràng:
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Đầu tƣ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo



Đầu tƣ vào Công ty cổ phần Anh ngữ APA (sau đây gọi tắt là APAX ENGLISH)



Đầu tƣ g p vốn thành lập công ty con là Công ty cổ phần Học viện đào tạo APAX tại Ba Vì



Đầu tƣ công ty con.



Đầu tƣ, thành lập một số công ty liên kết tại nƣớc ngoài hoạt động trong lĩnh vực đào tạo tiếng
anh ngắn hạn.



Thực hiện du học ngắn hạn nƣớc ngoài cho trẻ em, ngƣời lớn



Tìm kiếm các cơ hội đầu tƣ vào lĩnh vực khác nhƣng với tỷ lệ đầu tƣ không chiếm chi phối

Tận dụng đƣợc những lợi thế chủ quan của doanh nghiệp, những sự chuẩn bị chu đáo và những lợi
thế khách quan do nhu cầu thị trƣờng và chính sách Nhà nƣớc đem lại. Do vậy, Công ty xây dựng kế
hoạch kinh doanh trên cơ sở xem xét tính khả thi kết quả kinh doanh những năm trƣớc và đánh giá
những biến động của nền kinh tế để đƣa ra kế hoạch kinh doanh khả quan cho giai đoạn 2017-2018
tới.
3.

Chiến lƣợc, địn

ƣớng phát triển kinh doanh của Công ty

ịn
ƣớng phát triển: Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings hƣớng tới trở thành một tập đoàn
vững mạnh, đầu tƣ chuyên sau vào các công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục.
Chiến lƣợc phát triển: Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings thông qua các thƣơng vụ M&A để
d n thực hiện kế hoạch cũng nhƣ những mục tiêu theo định hƣớng đề ra.
Lộ trình thực hiện chi tiết n ƣ sau:

(i)

ầu tƣ tron lĩn vực giáo dục v đ o tạo:

Công ty sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh truyền thống là đầu tƣ tài chính
dài hạn, dịch vụ tƣ vấn tài chính, mặt khác sẽ đặt trọng tâm vào các chiến lƣợc đầu tƣ dài hạn tại
các công ty con, công ty liên kết. Với tiêu chí đầu tƣ trong nh m ngành Giáo dục và Đào tạo cũng
nhƣ các lĩnh vực phục vụ cho đào tạo chiếm tỷ lệ đầu tƣ lớn của Công ty.

(ii)

ầu tƣ v o Côn ty cổ phần Anh ngữ

(sau đây ọi tắt là APAX ENGLISH)

Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đƣợc kì vọng tăng trƣởng cao nhờ hội nhập quốc tế và nhu cầu
học tập rất cao ở nhóm trẻ em và mọi lứa tuổi khác. Ở Việt Nam, dĩ nhiên không thể phủ nhận rằng
tiếng Anh là ngôn ngữ mà trong những năm vừa qua luôn nhận đƣợc nhiều sự quan tâm của gia
đình, nhà trƣờng và cộng đồng xã hội. Cụ thể là đề án 2020 đã đƣợc Thủ tƣớng chính phủ thông qua
vào năm 2008. Đề án định hƣớng một chiến lƣợc lớn cho Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế.
Giai đoạn mà Việt Nam liên tục tiến hành ký kết tham gia các tổ chức quốc tế ở khu vực và trên thế
giới. Theo dự đoán, sẽ mở ra những cơ hội mới cho ngƣời học tiếng Anh bởi nhu cầu lớn của các
doanh nghiệp, sự ƣu tiên đầu tƣ của các cơ sở giáo dục và sự mở rộng của môi trƣờng sử dụng tiếng
Anh ở Việt Nam.
Nắm bắt đƣợc nhu cầu, APAX HOLDINGS sẽ đẩy mạnh đầu tƣ để tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại
APA ENGLISH, để đầu tƣ mở rộng hệ thống trung tâm đào tạo của APAX ENGLISH trên toàn quốc
lên con số 50 trung tâm, trong năm 2017 và 75 trung tâm đào tạo trong năm 2018. Trong quý
2/2017, dự kiến Công ty sẽ hoàn thành việc đầu tƣ sở hữu tổng số 11.573.800 cổ phiếu của APAX
ENGLISH, số lƣợng cổ phiếu này tƣơng đƣơng 98% vốn điều lệ hiện nay của Công ty cổ phần Anh
ngữ APAX.
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(iii)

ầu tƣ
Vì



Công ty cũng đang khởi động triển khai nghiên cứu đầu tƣ vào 01 dự án xây dựng Học viện
đào tạo theo mô hình học việc đào tạo của Hàn quốc đã thành công trong gần 30 năm qua. Dự
kiến dự án này hoàn thành việc xây dựng và đƣa vào hoạt động trong năm 2018. Dự án sẽ
đƣợc xây dựng trên quy mô đất là 20 ha tại Ba Vì. Dự án thuộc Công ty cổ phần Học viện đào
tạo APAX mà APAX HOLDINGS sẽ cùng các cổ đông sáng lập khác góp vốn thành lập.



Dự kiến APAX HOLDINGS sẽ đầu tƣ g p trên 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Học viện
đào tạo APAX trong quý 2/2017 để học viện này trở thành công ty con của Công ty cổ phần
đầu tƣ APA HOLDINGS. Tên của Công ty cổ phần Học viện đào tạo APAX có thể đƣợc thay đổi
theo thực tế khi thực hiện đăng ký kinh doanh.

(iv)

p vốn thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Học viện đ o tạo APAX tại Ba

ầu tƣ côn ty con là Công ty cổ phần anh ngữ APAX IGARTEN:

Công ty sẽ thực hiện góp vốn để đầu tƣ vào Công ty cổ phần anh ngữ APA IGARTEN để đầu tƣ mở
rộng chuỗi giáo dục mầm non: trƣờng mầm non, trung tâm dạy tiếng anh cho trẻ em tuổi từ 3-6 tuổi
trên toàn quốc trong năm 2017 và 2018. Dự kiến mức đầu tƣ chiếm từ 51% vốn điều lệ của Công ty
cổ phần anh ngữ APAX IGARTEN trở lên.

(v)

Tìm kiếm c c cơ ộ đầu tƣ v o lĩn vực
phối.

c n ƣn với tỷ lệ đầu tƣ

ôn c ếm chi

Đầu tƣ cho chuỗi đào tạo và thực hành SPA kết hợp với Tập đoàn SPA và Mỹ phẩm nổi tiếng tại Hàn
quốc. Dự kiến thực hiện năm 2018.

(vi) Kế hoạch nhân sự:
Để thực hiện đƣợc kế hoạch kinh doanh trên, Ban điều hành dự kiến thành lập và tuyển mới bổ sung
một số nhân sự cho việc thực hiện nhƣ sau:


Thành lập bộ phận Tuyển sinh du học ngắn hạn: 02 nhân sự.



Thành lập bộ phận Vốn quốc tế: 02 nhân sự.

(vii) Kế hoạch truyền thông


Kết hợp với đơn vị tổ chức truyền thông và sự kiện để Thực hiện truyền thông đều đặn về định
hƣớng chiến lƣợc và lĩnh vực đầu tƣ của Công ty.



Tổ chức ít nhất 03 buổi roadshow giới thiệu hình ảnh công ty tới công chúng tại Việt nam và
Hàn quốc.

XVI.

Á H GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƢ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC

Là một tổ chức tài chính chuyên nghiệp, SHS đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích
một cách cẩn trọng và hợp lý cần thiết để đƣa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh
của IBC. Dựa vào đ , chúng tôi xin phép đƣợc đƣa ra một số ý kiến nhƣ sau:
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, vốn điều lệ của Công ty đang là 63.010.000.000 đồng.
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên thành 313.010.000.000
đồng và dự kiến tăng vốn điều lệ trong năm 2017 lên 688.800.000.000 đồng, tăng gần gấp 2 lần so
với vốn điều lệ năm 2016 và hơn 10 lần so với năm 2015. Việc tăng vốn điều lệ với tốc độ rất nhanh
một mặt làm cho cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp trở nên lành mạnh, an toàn hơn khi hệ số nợ
giảm xuống tuy nhiên lại tạo áp lực lên khả năng sinh lời của doanh nghiệp, đòi hỏi quy mô sản xuất
kinh doanh của công ty cũng đƣợc kỳ vọng tăng tƣơng ứng.
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Trên cơ sở thông tin thu thập đƣợc, sau khi nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh
và tình hình tài chính hiện nay của IBC, trên quan điểm thận trọng, SHS cho rằng để có thể đạt đƣợc
kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức của IBC nhƣ đã đề ra trong giai đoạn 2017-2018, Công ty
cần phải cho thấy nhiều hơn nữa những tín hiệu tích cực đồng thời IBC cần: (i) Thực hiện đúng kế
hoạch đầu tƣ; (ii Các nguồn vốn tín dụng và vốn vay của IBC ổn định và đủ để tài trợ cho các hoạt
động của Công ty và (ii) không phát sinh những biến động bất thƣờng và bất khả kháng tác động tới
hoạt động kinh doanh của Công ty.
Chúng tôi cũng xin lƣu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên đƣợc đƣa ra dƣới g c độ đánh giá của
một tổ chức tƣ vấn, dựa trên những cơ sở thông tin đƣợc thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết
về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng nhƣ tính chắc chắn
của những số liệu đƣợc dự báo. Những ý kiến nhận xét này chỉ mang tính tham khảo, các nhà đầu tƣ
tiền năng cần tự mình cân nhắc một cách cẩn trọng trƣớc khi có quyết định đầu tƣ vào cổ phiếu của
IBC.
XVII. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT

HƢ G CHƢ THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY

Không có
XVIII. THỜI HẠN DỰ KIẾN
CHỨC

Ƣ

CỔ PHIẾU VÀO GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƢỜNG CÓ TỔ

Sổ cổ phiếu phát hành thêm sẽ đƣợc đƣa vào giao dịch trên thị trƣờng có tổ chức trong thời hạn 30
ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
XIX. CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤ G IÊ
THỂ Ả H HƢỞ G ẾN GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

QU

ẾN CÔNG TY MÀ CÓ

Không có.
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CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
I.

LOẠI CỔ PHIẾU

Cổ phiếu phổ thông.
II.

MỆNH GIÁ

10.000 đồng/cổ phiếu.
III.

TỔNG SỐ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN CHÀO BÁN

37.578.940 (ba mƣơi bảy triệu, năm trăm bảy tám ngàn, chín trăm bốn mƣơi cổ phiếu, trong đ :
ƣơn t ức

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Chào bán cho cổ đông hiện hữu

30.078.940

80.04%

Bán đấu giá ra công chúng

7.500.000

19.96%

37.578.940

100%

Tổng cộng
IV.

GIÁ CHÀO BÁN DỰ KIẾN



Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu;



Giá chào bán khởi điểm qua đấu giá cho các nhà đầu tƣ chứng khoán là 20.000 đồng/cổ phiếu.

V.

HƢƠ G HÁ TÍ H GIÁ

Giá phát hành đƣợc IBC xác định dựa trên hai nguyên tắc: (i Căn cứ giá trị sổ sách của Công ty Cổ
Phần Đầu tƣ Apax Holdings tại thời điểm 31/12/2016 và giá thị trƣờng trung bình của cổ phiếu IBC
giao dịch từ ngày 13/02/2017 đến ngày 24/02/2017; và (ii Đảm bảo lợi ích của cổ đông.
1.

Giá trị sổ sách tại thờ đ ểm 31/12/2016 của cổ phiếu IBC:
Chỉ tiêu

31/12/2016

Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)

324.576.605.214

Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu (đồng)

313.010.600.000

Tổng Số lƣợng cổ phiếu (cổ phiếu)

31.301.060

Giá trị sổ sách tại 31/12/2016 (đ/cổ phiếu)

10.370

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 của Apax Holdings
2.

Giá trị thị trƣờng của cổ phiếu Công ty Cổ phần
IBC):

ầu tƣ

pax Hold n s (cổ phiếu

Giá thị trƣờng trung bình 10 phiên gần nhất của cổ phiếu IBC giao dịch trên thị trƣờng giao dịch cổ
phiếu các công ty đại chúng chƣa niêm yết (UpCom) (từ ngày 13/02/2017 đến ngày 24/02/2017) là
42.130 đồng/cổ phần.
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STT

Ngày

G

đ n cửa cổ phiếu IBC (đ/cp)

1

24/02/2017

45.900

2

23/02/2017

45.000

3

22/02/2017

43.900

4

21/02/2017

42.700

5

20/02/2017

42.000

6

17/02/2017

41.000

7

16/02/2017

40.800

8

15/02/2017

40.100

9

14/02/2017

39.900

10

13/02/2017

40.000

Trung bình giá 10 phiên gần nhất

42.130

Nguồn: hnx.vn
3.

Nguyên tắc x c định giá chào bán:

Theo quy định, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 125, Luật
doanhh nghiệp 2014, cụ thể:
“Giá bán cổ phần không đƣợc thấp hơn giá thị trƣờng tại thời điểm chào bán hoặc giá trị đƣợc ghi

trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất trừ những trƣờng hợp sau đây:
1. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những ngƣời không phải là cổ đông sáng lập;
2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;
3. Cổ phần chào bán cho ngƣời môi giới hoặc ngƣời bảo lãnh. Trƣờng hợp này, số chiết khấu
hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải đƣợc sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trƣờng
hợp Điều lệ công ty quy định khác;
4. Trƣờng hợp khác và mức chiết khấu trong các trƣờng hợp đ do Điều lệ công ty quy định.”
Giá chào bán cho cổ đôn
ện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn giá trị sổ sách tại
31/12/2016 và thấp hơn giá thị trƣờng), tuy nhiên, mức giá ƣu đãi nêu trên cho các cổ đông hiện
hữu đƣợc pháp luật cho phép theo quy định tại khoản 2, Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2014 đã nêu ở
trên.
Giá khở đ ểm c o b n ra côn c ún qua đấu giá: 20.000 đồng/cổ phiếu (cao hơn giá trị sổ
sách tại 31/12/2016 và thấp hơn giá thị trƣờng).
VI.

HƢƠ G THỨC PHÂN PHỐI

30.078.940 (ba mƣơi triệu,không trăm bảy mƣơi tám ngàn,chín trăm bốn mƣơi) cổ p ếu c

o
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b n c o cổ đôn

ện ữu:



Đối với các cổ đông đã lƣu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lƣu ký.



Đối với các cổ đông chƣa lƣu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ Phần Đầu tƣ
Apax Holdings.

Thời điểm cụ thể chốt danh sách cổ đông đƣợc quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ đƣợc
Công ty công bố tới tất cả các cổ đông trong vòng 07 ngày kể từ ngày Công ty nhận đƣợc Giấy
chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nƣớc.
7.500.000 (bảy triệu, năm trăm n n) cổ p ếu c o b n c o n
đầu tƣ t ôn
p ƣơn t ức ấu giá: việc phân phối cổ phiếu đƣợc quy định cụ thể trong Quy chế đấu giá.

qua

VII. THỜI GIAN PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU
Dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu IBC
ra công chúng.
Công ty dự kiến lịch trình phân phối cổ phiếu chào bán và đăng ký giao dịch số cổ phần trên Sở Giao
dịch Chứng khoán Hà Nội nhƣ sau:
STT
1

Nhận giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN

1

Công bố thông tin theo quy định

A

D
D+1 đến D+5

ân p ố cổ p ếu c o cổ đôn

ện ữu

1

VSD chốt danh sách cổ đông đƣợc nhận mua cổ phần

D+20 đến D+25

2

Chuyển nhƣợng quyền mua

D+25 đến D+40

3

Đăng ký và nộp tiền mua cổ phần

D+25 đến D+50

4

Thực hiện bán và xử lý đối với số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua
hết

D+50 đến D+60

B

ân p ố cổ p ếu c o c c n

đầu tƣ c ứn

o n qua đấu

1

Thông báo đấu giá

D+1 đến D+5

2

Nhận đăng ký đấu giá và nhận tiền đặt cọc

D+6 đến D+35

3

Tổ chức đấu giá

4

Trả cọc và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu

C

-

Thời gian dự
kiến thực hiện

Nội dung công việc

ăn

ý c ứn

D+40

o n v đăn

ý

D+41 đến D+51

ao dịc bổ sun

1

Báo cáo Kết quả phát hành

D+60

2

Đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung Tâm Lƣu ký Chứng khoán Việt Nam

D+60 đến D+70

3

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung và
chính thức giao dịch cổ phiếu trên HSX

D+70 đến D+80

D là ngày nhận giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN.
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VIII.
1.

Ă G KÝ MU CỔ PHIẾU
Công bố báo chí

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, Công ty sẽ công
bố việc phát hành trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành của pháp luật về
chứng khoán và thị trƣờng chứng khoán.
2.

ăn

2.1

ối với cổ phiếu chào bán cho cổ đôn



ý mua cổ phiếu
ện hữu

X c định danh sách sở hữu cuối cùng
Việc lập danh sách sở hữu cuối cùng đƣợc thực hiện theo quy chế của Trung tâm Lƣu ký
Chứng khoán Việt Nam. Dự kiến công việc đƣợc thực hiện xong trong vòng 10 ngày làm việc
kể từ ngày công bố thông tin về ngày chốt danh sách.



Phân bổ và thông báo quyền mua
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc danh sách sở hữu cuối cùng, Công ty
sẽ phối hợp cùng Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán Việt Nam phân bổ và thông báo quyền ƣu
tiên mua cổ phiếu đến các thành viên lƣu ký, các cổ đông chƣa lƣu ký cổ phiếu.



Tỷ lệ thực hiện quyền
Cổ phiếu phát hành thêm sẽ đƣợc phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0,96, theo đ
căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tƣơng
ứng sẽ đƣợc hƣởng 01 quyền mua. Số lƣợng cổ phiếu đƣợc quyền mua thêm đƣợc tính theo
công thức: Số cổ phiếu đƣợc mua thêm = Số quyền mua : 10 x 0,96 và đƣợc làm tròn xuống
hàng đơn vị.
Ví dụ: Nếu số cổ phiếu của cổ đông đƣợc quyền mua là 100,6 cổ phiếu thì sẽ đƣợc làm tròn
thành 100 cổ phiếu.
ƣơn t ức thanh toán tiền mua cổ phiếu



Việc thanh toán tiền toán tiền mua cổ phiếu phát hành thêm đƣợc thực hiện bằng cách chuyển
khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty đƣợc nêu tại Bản Cáo bạch.
Đối với cổ đông đã lƣu ký cổ phiếu: các thủ tục đƣợc thực hiện tại các công ty chứng khoán
nơi cổ đông mở tài khoản.
Đối với cổ đông chƣa lƣu ký cổ phiếu tại các Công ty chứng khoán: các thủ tục đƣợc thực hiện
tại trụ sở Công ty Cổ Phần Đầu tƣ Apax Holdings.


Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đăn

ý mua

t

Cổ phiếu lẻ đƣợc làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ đƣợc làm tròn
xuống thành 0 cổ phiếu. Số cổ phiếu không đƣợc phân phối hết do: (i) xử lý số cổ phiếu lẻ
hoặc (ii) cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, sẽ đƣợc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị
phân phối cho các đối tƣợng khác theo tiêu chí:

-

Là tổ chức, cá nhân c năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh
của Công ty; có mong muốn đầu tƣ lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát
triển của Công ty; không phải là đối tƣợng bắt buộc phải đƣợc đại hội đồng cổ đông thông
qua theo khoản 3 điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Nghị
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định 58/2012/NĐ-CP.

-

Có mức giá chào mua phù hợp với phƣơng án chào bán.

Phƣơng thức phân phối:

-



Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho các cổ đông khác số
cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn 20.000
đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhƣợng trong vòng một năm kể từ
ngày hoàn thành đợt chào bán.
ăn

ý t ực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phiếu:

Các cổ đông đăng ký thực hiện quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày D + 25 đến ngày
D + 50 tại Công ty Cổ phiếu Đầu tƣ Apax Holdings. Sau thời hạn quy định, các quyền mua
chƣa đăng ký thực hiện đƣơng nhiên hết hiệu lực.


Chuyển n ƣợng quyền mua cổ phiếu:
Các cổ đông thực hiện chuyển nhƣợng quyền mua cổ phiếu từ ngày D + 25 đến ngày D + 40
tại Công ty.



Các quyền khác của cổ đôn
Ngƣời sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu chào bán
kèm theo quyền mua hoặc đƣợc tự do chuyển nhƣợng quyền mua của mình cho ngƣời khác và
chỉ đƣợc chuyển nhƣợng một lần (ngƣời nhận chuyển nhƣợng quyền mua thì không đƣợc
chuyển nhƣợng cho ngƣời thứ 3) trong thời gian thực hiện quyền.
Kết thúc thời gian thực hiện quyền, nếu quyền mua không đƣợc thực hiện một phần hoặc toàn
bộ, tất cả các quyền lợi liên quan đến quyền mua sẽ đƣơng nhiên chấm dứt và Công ty không
phải thanh toán cho ngƣời sở hữu quyền mua bất cứ một khoản chi phí nào, cũng nhƣ không
chịu bất cứ trách nhiệm nào trong việc không thực hiện quyền mua của cổ đông.



Chuyển giao cổ phiếu
ối với cổ phiếu đã lƣu ý: Cổ phiếu đƣợc chuyển giao cho cổ đông thông qua các thành
viên lƣu ký.
ối với cổ phiếu c ƣa lƣu ý: Trong vòng 30 ngày sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty
Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings sẽ chuyển giao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ
đông chƣa lƣu ký tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings.

2.2

ối với cổ phiếu b n đấu giá ra công chúng

Việc bán đấu giá dự kiến đƣợc thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngay sau khi có chấp
chuận chào bán của UBCKNN, Công ty sẽ phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thông
báo rộng rãi về kế hoạch tổ chức đấu giá. Theo đ , nhà đầu tƣ sẽ thực hiện các thủ tục đấu giá theo
Quy chế đấu giá. Quy chế đấu giá đƣợc ban hành dựa theo Quy chế m u về bán đấu giá cổ phần tại
Sở Giao dịch Chứng khoán đƣợc ban hành kèm theo Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012
của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng giữa các
nhà đầu tƣ.


ăn

ý t am

a đấu giá

Nhà đầu tƣ tham gia đấu giá thực hiện các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt
cọc theo quy định tại Quy chế đấu giá. Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: theo quy
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định tại Quy chế đấu giá, dự kiến từ ngày D+6 đến ngày D+35


c định danh sách sở hữu cuối cùng
Căn cứ vào hồ sơ tham gia đấu giá của nhà đầu tƣ, Công ty phối hợp với Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội xác định và thực hiện công bố thông tin về danh sách nhà đầu tƣ đăng ký tham
gia đấu giá.



ƣơn t ức thanh toán tiền mua cổ phiếu
Việc thanh toán tiền toán tiền mua cổ phiếu phát hành thêm đƣợc thực hiện theo các quy định
đƣợc nêu tại Quy chế đấu giá, sau khi có kết quả đấu giá từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
dự kiến đƣợc thực hiện từ ngày D+41 đến ngày D+51



Xử lý cổ phiếu không phân phối hêt
Số cổ phiếu không phân phối hết trong lần đấu giá đầu tiên sẽ đƣợc tiếp tục chào bán thông
qua đấu giá cho tới khi phân phối thành công toàn bộ số lƣợng cổ phiếu dự kiến chào bán.



Chuyển giao cổ phiếu
Cổ phiếu phát hành thêm dự kiến đƣợc chuyển giao cho cổ đông từ ngày D + 41 đến ngày D +
51, sau khi nhà đầu tƣ hoàn thành các nghĩa vụ theo Quy chế đấu giá

IX.

GIỚI HẠN TỶ LỆ NẮM GIỮ

ỐI VỚI

GƢỜI

ƢỚC NGOÀI

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings không quy định cụ thể giới
hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài. Do là doanh nghiệp đã đăng ký giao dịch cổ phiếu
trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu IBC của ngƣời nƣớc ngoài phải
tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ
về tỷ lệ tham gia của bên nƣớc ngoài vào thị trƣờng chứng khoán Việt Nam. Theo đ , Công ty đang
kinh doanh hoạt động bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng
chuyên doanh – mã số 4772 - là ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh c điều kiện áp dụng đối với nhà
đầu tƣ nƣớc ngoài với tỷ lệ sở hữu nƣớc ngoài tối đa là 0%. Nhƣ vậy, căn cứ Nghị định 60/2015/NĐCP ngày 26/06/2015, Apax Holdings cho rằng tỷ lệ sở hữu nƣớc ngoài tối đa tại Công ty hiện nay
đang là 0%.
X.

CÁC HẠN CHẾ IÊ

QU

ẾN VIỆC CHUYỂ

HƢỢNG

Các cổ đông c quyền chuyển nhƣợng quyền của cổ phần cho ngƣời khác theo giá thỏa thuận của 02
bên và chỉ đƣơc chuyển nhƣợng một lần (không đƣợc chuyển nhƣợng cho ngƣời thứ 3).
Đối với số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền


Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ đƣợc tự do
chuyển nhƣợng;



Số lƣợng cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu đƣợc mua nhƣng từ chối mua đƣợc Hội
đồng quản trị chào bán cho đối tƣợng khác bị hạn chế chuyển nhƣợng trong vòng 01 năm kể từ
ngày hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ số cổ phiếu đƣợc phát hành.

Đối với số cổ phiếu chào bán thông qua đấu giá: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thông qua đấu giá sẽ
đƣợc tự do chuyển nhƣợng.
XI.
1.

CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN
ối với Công ty Cổ phần

ầu tƣ pax Hold n s:
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Thuế Giá trị Gia tăng (GTGT :

Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo các quy
định của pháp luật về thuế GTGT hiện hành;

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo thông tƣ 78/2014/TT-BTC hƣớng d n thi hành nghị định
số 218/2013/NĐ-CP và hƣớng d n thi hành Luật thuế thu
nhập doanh nghiệp ngày 18 tháng 6 năm 2014, mức thuế này
đƣợc giảm từ 22% xuống 20% từ ngày 01 tháng 01 năm
2016;

Ngoài thuế GTGT và thuế Thu nhập doanh nghiệp, IBC thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế
địa phƣơng theo đúng quy định hiện hành của nhà nƣớc.
2.

ối vớ n

đầu tƣ c n ân:

Theo Luật Thuế Thu nhập Cá nhân số 04/2007/QH12, ban hành ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2009 thì: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Thu nhập từ đầu tƣ
vốn (lợi tức cổ tức) và thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn (thu nhập từ chuyển nhƣợng chứng khoán).

Mức thuế suất đối với từng loạ n ƣ sau:



Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tƣ vốn (lợi tức cổ tức): 5%.
Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn (thu nhập từ chuyển nhƣợng chứng khoán)
đƣợc xác định nhƣ sau:
 Trƣờng hợp cá nhân chuyển nhƣợng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn
phần với thuế suất là 20% tính trên lãi chuyển nhƣợng.
 Trƣờng hợp ngƣời chuyển nhƣợng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn
phần với thuế suất 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% tính trên giá trị chuyển nhƣợng chứng
khoán từng lần và không phân biệt việc chuyển nhƣợng đƣợc thực hiện tại Việt Nam hay tại
nƣớc ngoài.
 Cá nhân chuyển nhƣợng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% v n phải
tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhƣợng chứng khoán từng lần.

Kỳ tính thuế:


Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cƣ trú đƣợc tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng
đối với tất cả thu nhập chịu thuế.



Kỳ tính thuế đối với cá nhân cƣ trú đƣợc quy định nhƣ sau: Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh
thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tƣ vốn; thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn. Kỳ tính thuế
theo từng lần chuyển nhƣợng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhƣợng chứng khoán.

3.

ối vớ n

đầu tƣ tổ chức

Nhà đầu tƣ là tổ chức đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế đ ng trên phần
chênh lệch giá khi bán cổ phiếu nhƣ sau: Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu

nhập chịu thuế x Thuế suất
Trong đ :


Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng khoán
đƣợc bán ra trong kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán



Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tƣ.
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Nhà đầu tƣ là tổ chức nƣớc ngoài không c đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản giao
dịch chứng khoán tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu nhƣ sau: Thuế
khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhƣợng x 0,1%.
XII. NGÂN HÀNG MỞ TÀI KHOẢN PHONG TỎA NHẬN TIỀN MUA CỔ PHIẾU
Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đôn


Tên tài khoản: Công ty Cổ phần



Số tài khoản:

ện hữu

ầu tƣ pax Hold n s

8888 1976 010 tại ngân hàng TMCP Tiên Phong _ Chi nhánh Hà Nội

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đấu giá ra công chúng


Tên tài khoản: Công ty Cổ phần



Số tài khoản:

ầu tƣ pax Hold n s

1181 00000 14929 tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát tiển Việt Nam _ Chi
nhánh Bắc Hà
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MỤC
I.

MỤC

ÍCH CHÀ

ÍCH CHÀ

BÁ

BÁ

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2017 ngày 08/03/2017, Công ty
Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings tiến hành đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho mục đích (i)
đầu tƣ vào CTCP Anh Ngữ Apax và (ii bổ sung vốn lƣu động, cụ thể nhƣ sau:
TT

Mục đíc sử dụng

Số lƣợng cổ
phiếu

Giá
(đ/C )

Tổng giá trị
(đồng)

1

Mua cổ phiếu Công ty cổ phần Anh ngữ
Apax (tăng tỷ lệ nắm giữ lên là 98% vốn
điều lệ)

7.573.800

45.000

340.821.000.000

2

Bổ sung vốn lƣu động cho Công ty

109.968.400.000

Tổng

450.789.400.000

Nguồn: CTCP Đầu tƣ Apax Holdings
II.

PHƢƠ G Á

KHẢ THI

1.

Mua cổ p ếu để tăn tỷ lệ sở ữu cổ p ần tạ CTC



Thông tin chung

n

ữ pax (Apax English)

Tổng lƣợng vốn sử dụng:

300.789.400.000 VNĐ

Mục đích sử dụng vốn:

Tăng vốn đầu tƣ vào doanh nghiệp, theo Nghị Quyết ĐHCĐ

Tên doanh nghiệp:

CTCP n

Giấy CNKD:

0106019184, đăng ký lần đầu ngày 22/10/2012, đăng ký
thay đổi lần thứ 8 ngày 06/12/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu
tƣ Hà Nội

Ngành nghề ĐKKD:

Giáo dục mầm non; Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học cơ
sở và trung học phổ thông; Giáo dục nghề nghiệp; Đào tạo
đại học và sau đại học.

Địa chỉ:

Số 149 Trung Kính, Phƣờng Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại:

(84.4) 7306 8800

Vốn điều lệ:

118.100.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của IBC:

ữ pax

4.000.000cổ phiếu (Tƣơng đƣơng: 34% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu sau phát hành dự kiến của IBC: 98%
Ngƣời đại diện theo pháp luật:


Ông

uyễn

ọc K

n

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Sự cần t ết p ả đầu tƣ
Đƣợc triển khai từ cuối năm 2014, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax sử dụng bản quyền dạy
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tiềng anh April từ Tập đoàn Giáo dục Chungdahm Learning để đào tạo tiếng anh cho trẻ em
lứa tuổi từ 4-16. Trong suốt 02 năm hoạt động vừa qua, Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax luôn
đặt trọng tâm vào việc mở rộng và phát triển hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax English
tiêu chuẩn 5 sao trên toàn quốc. Với một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng nhiều ƣu việt
về chƣơng trình và phƣơng pháp giảng dạy, Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax đã và đang
khẳng định đƣợc chất lƣợng và vị thế trong việc giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.
Tại thời điểm 31/12/2016, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax có vốn điều lệ 118 tỷ đồng với 25
trung tâm và 15.000 học sinh. Doanh thu của Công ty năm 2016 là 166 tỷ, lợi nhuận trƣớc
thuế đạt 10 tỷ đồng. Doanh thu chƣa thực hiện để lại năm 2017 là 188 tỷ đồng. Tháng 11
năm 2016, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax đã đ n nhận Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất
lƣợng đạt chuẩn ISO 9001:2015.
Dự kiến trong năm 2017, Apax English sẽ mở rộng hệ thống trung tâm đào tạo của Apax
English trên toàn quốc lên con số 50 – 60 trung tâm và 75 trung tâm đào tạo trong năm
2018.
Bằng những minh chứng cụ thể, thuyết phục về năng lực cũng nhƣ tiềm năng phát triển của
Apax English, Công ty cổ phần đầu tƣ Apax Holdings tự tin về quyết định đầu tƣ này. Trong
quý 2/2017, dự kiến Công ty sẽ hoàn thành việc đầu tƣ và sở hữu 11.573.800 cổ phiếu của của
Apax English.


Tóm tắt kết quả kinh doanh

a đoạn 2015 – 2016 của pax En l s

Bảng 25: Kết quả kinh doanh của Apax English
Đơn vị tính: VNĐ
C ỉt u

2015

2016

% tăn

ảm

Tổng giá trị tài sản

33.871.875.112

387.676.325.008

1.044,54%

Vốn chủ sở hữu

30.119.725.599

126.603.119.965

320,33%

Doanh thu thuần

180.970.369

165.785.543.639

91.509,22%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

142.299.031

8.291.468.375

5726,79%

Lợi nhuận khác

(28.459.806)

2.218.914.070

Lợi nhuận trƣớc thuế

113.839.225

10.510.382.445

9132,65%

Lợi nhuận sau thuế TNDN

113.839.225

8.383.394.366

7.264,24%

N/A

Nguồn: Apax English


Dự

ến ế oạc

n doan của IBC sau

tăn tỷ lệ sở ữu tạ

pax En l s

Theo thống nhất của Hội đồng quản trị các bên và Đại hội cổ đông công ty con đã thông qua,
công ty con phải kiểm toán BCTC hàng quý và trả tạm ứng cổ tức về cho công ty mẹ APAX
HOLDINGS mỗi quý một lần kể từ năm 2017 để công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận từng quý. Dự
kiến sau khi nắm quyền sở hữu tại Apax English, kế hoạch kinh doanh của IBC những năm tới
sẽ thay đổi nhƣ sau.
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Bảng 26: Kế oạc

n doan sau

p

t

n

Đơn vị tính: đồng
C ỉt u

ăm 2017
(Kế oạc )

+/- (%)
so vơ
2016

ăm 2018
(Kế oạc )

+/(%) so
vớ
2017

Vốn điều lệ

688.800.000.000

120,06

888.800.000.000

29,04

Doanh thu hoạt động S KD
chính

894.231.275.550

208,25

50.648.030.660

14,51

91.824.533.600

673,92

133.157.667.040

45,01

Lợi nhuận sau thuế
Tỉ lệ LNST/DT (hoạt động
S KD chính

10,30%

9,20%

Cổ tức

10,00%

12,00%

Nguồn: Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại ĐHĐCĐ thƣờng niên 2017 của CTCP Đầu tƣ
Apax Holdings
*Cơ sở để x c định doanh thu hợp nhất của IBC.
Dự kiến đến từ Công ty cổ phần Anh ngữ APA : công ty chuyên đào tạo tiếng anh cho trẻ em
từ 6 tới 14 tuổi. Dự kiến Công ty cổ phần đầu tƣ APA HOLDINGS sở hữu 98% Công ty cổ phần
Anh ngữ APAX kể từ 1/6/2017
Năm 2016: Chi tiết doanh thu của Công ty cổ phần Anh ngữ APA năm 2016 ghi nhận là 165,7 tỷ
đồng chủ yếu đến từ 12 trung tâm đƣợc khai trƣơng và hoạt động từ 8-12 tháng trong năm 2016,
cụ thể: 05 trung tâm hoạt động đủ 12 tháng. 07 hoạt động 8 tháng trong năm. Còn lại 12 trung
tâm hoạt động từ 1-6 tháng (Danh sách các trung tâm và ngày khai trƣơng k m theo .
Các Công ty mới hoạt động này có doanh thu thu tiền năm 2016 nhƣng đƣợc phân bổ vào từng kỳ
học của học sinh chủ yếu trong nửa năm 2017 là 188 tỷ đồng (chi tiết ghi nhận từ: Doanh thu
chƣa thực hiện ngắn hạn dài hạn tại BCTC Công ty cổ phần Anh ngữ APA 2016 đã kiểm toán.
Năm 2017: Công ty cổ phần Anh ngữ APAX hoạt động đến thời điểm 26/3/2017 là có 33 trung
tâm đã khai trƣơng và đi vào hoạt động, trong đ c 25 trung tâm hoàn toàn hoạt động đủ 12
tháng, 8 trung tâm hoạt động đủ 9 tháng. Đồng thời theo kế hoạch khai trƣơng các trung tâm mới
trong tháng 4 và tháng 5 sẽ là 9 trung tâm tiếng anh trên cả nƣớc nữa. Do vậy, trong năm 2017
Công ty cổ phần Anh ngữ APAX sẽ có tối thiểu 50 trung tâm hoạt động với doanh thu dự kiến tối
thiểu là 600 tỷ đồng thu năm 2017 cộng với phần doanh thu để lại từ năm 2016 thực hiện nay
2017 188 tỷ. Tổng doanh thu cộng dồn của Công ty cổ phần Anh ngữ APAX với 50 trung tâm tiếng
anh trên toàn quốc sẽ có doanh thu là 788 tỷ đồng. Nếu số lƣợng mở rộng trung tâm anh ngữ của
Công ty cổ phần Anh ngữ APAX tới 75 trung tâm thì doanh số thu đƣợc sẽ cao hơn dự kiến.
Dự kiến đến từ Công ty cổ phần Anh ngữ APA IGATEN: trƣờng mầm non song ngữ Anh Việt
cho trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi. Dự kiến Công ty cổ phần đầu tƣ APA HOLDINGS sở hữu đến 80%
APAX IGATEN kể từ tháng 9/2017.
Hiện nay doanh thu đã thu tiền của APA IGATEN đã là 100 tỷ đồng với 4 cơ sở. Dự kiến cuối năm
2017 APAX IGATEN sẽ có ít nhất 10 cơ sở mầm non hoạt động. Do vậy, doanh thu của Công ty
này sẽ đạt đƣợc con số từ 150 tỷ đến 250 tỷ đồng cho năm 2017.
Do vậy, kế hoạch doanh thu sau hợp nhất của Công ty cổ phần đầu tƣ APA HOLDINGS là hoàn
toàn c cơ sở thực hiện.

Giá mua cổ phiếu Apax English:
Theo Biên bản định giá số 16 P01TĐG ngày 03/12/2016 của CTCP Thẩm định giá và Đầu tƣ Tài chính
Bƣu điện, giá trị 01 cổ phần Công ty cổ phần anh ngữ Apax tại thời điểm 3 tháng 12 năm 2016 là
72,088 đồng/1 cổ phần. Đánh giá về sự pha loãng cố phiếu, cùng với sự nỗ lực đàm phán của Hội
đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, mức giá mua 45.000 đống/cổ phiếu đã đƣợc Công ty và
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các cổ đông hiện hữu thống nhất đồng ý bán. Lý do mà Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tƣ APA
HOLDINGS đã đàm phán đƣợc với giá 45.000 đồng là việc có thể Đại hội đồng cổ đông mà Công ty
cổ phần Anh ngữ APAX sắp tiến hành sẽ thảo luận về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tập đoàn
Giáo dục Chungdahm Learning để phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ cho Tập đoàn này để Tập đoàn
này nắm giữ 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Anh ngữ APAX. Việc tập đoàn nƣớc ngoài sở hữu
30% cũng mang lại vị thế cho Công ty cổ phần Anh ngữ APAX, tuy nhiên quyền lợi của Công ty cổ
phần đầu tƣ APA HOLDINGS có thể không đƣợc sở hữu gần nhƣ tuyệt đối Công ty cổ phần Anh ngữ
APA nhƣng hoàn toàn c thể quyết định phần lớn các hoạt động của Công ty cổ phần Anh ngữ APAX
để đảm bảo lợi ích cho cổ đông của Công ty cổ phần đầu tƣ APA HOLDINGS.
Khi việc này đƣợc thực hiện thì tỷ lệ nắm giữ của Công ty cổ phần đầu tƣ APA HOLDINGS dự kiến sẽ
chiếm khoảng 69% Vốn điều lệ mới. Sau khi Apax holdings tăng vốn thành công, công ty sẽ tiến
hành các thủ tục mua toàn bộ số cổ phần mà các cổ đông đã đồng ý bán. Sau khi mua 7.573.800 cổ
phiếu, APAX HOLDINGS sẽ sở hữu 11.573.800 cổ phiếu của Công ty cổ phần Anh ngữ APAX là 118,1
tỷ đồng.
Ngay sau khi ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2017 thông qua Phƣơng án tăng vốn và sử dụng vốn, ngày
10/3/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Biên bản làm việc và Cam
kết với 03 cá nhân là cổ đông của Công ty cổ phần Anh ngữ Apax về việc đồng ý bán cổ phiếu Công
ty cổ phần Anh ngữ Apax cho Công ty cổ phần đầu tƣ Apax holdings với giá 45.000 đồng/ cổ phiếu.
Việc chuyển nhƣợng sẽ đƣợc thực hiện ngay sau khi Công ty Cổ phần Đầu tƣ Apax Holdings hoàn
thành việc thanh toán tiền cho các cổ đông nêu trên. Công ty cổ phần đầu tƣ
H DI GS
cam kết việc mua lại cổ phần từ các cổ đôn
ện hữu của Công ty cổ phần Anh ngữ
APAX, nhữn n ƣời này không phả l n ƣời không có liên quan và không phải là cổ đôn
nội bộ của Công ty cổ phần đầu tƣ
H DI GS.
2.

Bổ sun Vốn lƣu độn c o oạt độn sản xuất

n doan

Với định hƣớng duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh truyền thống là đầu tƣ tài chính dài
hạn và dịch vụ tƣ vấn tài chính, Công ty luôn cần phải duy trì một lƣợng tài sản ngắn hạn lớn nhằm
đảm bảo khả năng thanh toán cũng nhƣ tạo đảm bảo nguồn vốn lƣu động để thực hiện những
thƣơng vụ đầu tƣ tốt khi c cơ hội. Vì vậy, Công ty dự kiến sử dụng 109.968.400.000 đồng từ đợt
chào bán để bổ sung vốn lƣu động, cụ thể nhƣ sau:
TT

Mục đíc sử dụng

Tổng giá trị (đồng)

1

Bổ sung tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

40.000.000.000

2

Đầu tƣ ngắn hạn vào lĩnh vực kinh doanh đào tạo giáo dục và các dự
án mở rộng đầu tƣ của các dự án giáo dục đào tạo đƣợc HĐQT thông
qua. Hội đồng quản trị sẽ c điều chỉnh cho từng dự án cụ thể và trình
Đại hội đồng cổ đông về việc sử dụng vốn này trong kỳ đại hội gần
nhất.

69.968.400.000

Tổng

109.968.400.000

Ghi chú: Hội đồng quản trị có nghị quyết về việc triển khai đầu tƣ ngắn hạn vào lĩnh vực kinh doanh
giáo dục đào tạo dự kiến là: 1. Đầu tƣ vào dự án trƣờng mầm non song ngữ của Công ty cổ phần
anh ngữ APAX IGARTEN với số tiền là 60,9 tỷ đồng; và 2. Đầu tƣ vào Dự án triển khai một số SPA thí
điểm mô hình dạy kinh doanh và thực hiện nghề chăm s c sắc đẹp với Công ty cổ phần công nghệ
làm đẹp MANISPA 9 tỷ đồng.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến đối với đợt phát hành cổ phiếu là 80%. Trong trƣờng hợp
cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lƣợng vốn huy động không đạt đủ nhƣ dự kiến, Hội
đồng Quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu đầu tƣ vào các mục đích sử dụng vốn.
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KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀ THU
BÁN

ƢỢC TỪ

Bảng 27: Kế hoạch sử dụng tiền dự kiến t u đƣợc từ đợt c

ỢT CHÀO
ob n

TT

Mục đíc sử dụng

Số lƣợng
cổ phiếu

Giá
(đ/C )

Tổng giá trị
(đồng)

Kế oạc
ả n ân

1

Mua cổ phiếu Công ty cổ phần
Anh ngữ Apax (tăng tỷ lệ nắm
giữ lên là 98% vốn điều lệ)

7.573.800

45.000

340.821.000.000

Quý II/2017

2

Bổ sung vốn lƣu động cho
Công ty

109.968.400.000

Quý II –
III/2017

Tổng

450.789.400.000

Nguồn: CTCP Đầu tƣ Apax Holdings
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CÁC
I.

ỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI

ỢT CHÀO BÁN

TỔ CHỨC TƢ VẤN HÁT HÀ H

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨ G KH Á

SÀI GÒ

- HÀ

ỘI (SHS)

Trụ sở chính:

Tầng 3 TT Hội Nghị Công Đoàn , 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 3818 1888

Website:

www.shs.com.vn

Fax: (84-4) 3818 1688

Ý kiến của tổ chức tƣ vấn về đợt chào bán
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ngày 08/03/2017, Công ty Cổ phần Đầu tƣ
Apax Holdings tiến hành đăng ký phát hành ra công chúng 37.578.940 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
nhằm bổ sung nguốn vốn phục vụ hoạt động (i) đầu tƣ của Công ty vào đơn vị liên kết và (ii bổ
sung vốn lƣu động.
Trong thời gian qua, cùng với xu hƣớng biến động chung của thị trƣờng chứng khoán, giá giao dịch
cổ phiếu của công ty tăng nhanh trong năm 2017. Giá giao dịch bình quân của cổ phiếu IBC trong
giai đoạn cuối năm vào thời điểm cuối tháng 2/2017 vào khoảng 42.130 đồng/cổ phiếu, cao hơn so
với giá công ty dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Bên cạnh đ , các mục đích trên đã đƣợc Công ty khảo sát, nghiên cứu kỹ lƣỡng về hiệu quả kinh tế,
tính khả thi cũng nhƣ lên dự toán chi phí. Tuy không thể bỏ qua các yếu tố rủi ro có thể xảy ra với
bất kỳ dự án đầu tƣ nào, nhƣng Tổ chức tƣ vấn cho rằng các dự án Công ty đang dự định triển khai
đều có tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao, có thể mang lại doanh thu và lợi nhuận khả quan cho
Công ty trong thời gian tới và thu hút sự quan tâm cao của các cổ đông và nhà đầu tƣ. Vì vậy, Tổ
chức tƣ vấn đánh giá khả năng thành công của phát hành là hoàn toàn khả thi.
II.

TỔ CHỨC KIỂM T Á

CH

CÔNG TY TNHH KF VIỆT

M

CTC

ẦU TƢ

HOLDINGS

Địa chỉ:

P 1501, Nhà 17T5, Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 2221 0082

Website:

www.pkf.com.vn

Fax: (84-4) 2221 0084
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC
HỒ SƠ

Í H KÈM BẢN CÁO BẠCH

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
3. Điều lệ Công ty
4. Báo cáo tài chính kiểm toán 2015, 2016
5. Hồ sơ tăng vốn
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TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2017

TỔ CHỨC HÁT HÀ H
CHỦ TỊCH HỘI

GU Ễ

ỒNG QUẢN TRỊ

G C THỦ

TỔ G GIÁM

V

CẨM

ỐC

HƢƠ G

TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁT

HẠM THỊ TH

KẾ T Á

H TH

GU Ễ

TỔ CHỨC TƢ VẤ
TỔ G GIÁM

V

TRƢỞNG

MẠ H H

HÁT HÀ H
ỐC

ỨC TIẾN
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