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TỎA SÁNG MUÔN NƠI – VƢƠN TẦM CAO MỚI
Đầu tƣ và quản lý Bất động sản:Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô
Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà
Công ty cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn
Công ty TNHH MTV Hà Đô PM
Công ty TNHH MTV Hà Đô NPM
Công ty TNHH MTV Hỗn hợp Dịch Vọng
Xây lắp và Tƣ vấn thiết kế:
Công ty cổ phần Hà Đô 1
Công ty cổ phần Hà Đô 23
Công ty cổ phần Hà Đô 4
Công ty cổ phần Tư vấn Hà Đô
CTCP Cơ điện xây dựng – Thiết bị Công
nghiệp Hà Đô
Thủy điện:
Công ty cổ phần Za Hưng
Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4
Thƣơng mại và Dịch vụ:
Công ty cổ phần Thương Mại Hà Đô

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1990

Thành lập Xí nghiệp xây dựng trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật
Quân sự - Bộ Quốc Phòng.

1992

Chuyển thành đơn vị hạch toán độc lập và đổi tên thành Công ty
xây dựng Hà Đô.

1994

Công ty xây dựng Hà Đô ký hợp đồng đầu tiên trong lĩnh vực Đầu
tư và kinh doanh Bất động sản.

1996

Công ty Xây dựng Hà Đô sát nhập cùng Công ty Thiết Bị cơ điện
lấy tên là Công ty Hà Đô.

2004

Công ty Hà Đô cổ phần hóa, đổi thành Công ty cổ phần Hà Đô

2005

Các công ty xây lắp thành viên cổ phần hóa, đổi thành CTCP Hà
Đô 1, CTCP Hà Đô 2, CTCP Hà Đô 4, thành lập CTCP Za hung và
đầu tư nhà máy thủy điện đầu tiên, Za Hưng tại tỉnh Quảng Nam.

2008

Cổ phần hóa các công ty, xí nghiệp thành viên còn lại bao gồm:
CTCP Hà Đô 3, CTCP Hà Đô 5, CTCP Tư vấn xây dựng Hà Đô,
thành lập CTCP Thương mại Hà Đô.

2010

Chính thức IPO và niên yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán TP.
HCM, lấy mã là HDG, chuyển sang mô hình Tập đoàn, đổi thành
CTCP Tập đoàn Hà Đô.

2011

Thành lập CTCP Đầu tư Khánh Hà, sát nhập CTCP Hà Đô 2 và
CTCP Hà Đô 3 thành CTCP Hà Đô 23, đỏi tên CTCP Hà Đô 5
thành CTCP Cơ điện xây dựng – Thiết bị công nghiệp Hà Đô.

2012

Thành lập Công ty TNHH MTV Hà Đô PM và Công ty TNHH
MTV Hà Đô NPM.

2013

Tái cơ cấu bộ máy nhân sự tại Chi nhánh Miền Nam. Góp vốn vào
CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn.

2014

Tách phòng Tài chính – Kế toán và Kiểm toán thành hai phòng,
Phòng Tài chính và Phòng Kế toán – Kiểm toán.

2015

Thành lập Phòng tiếp thị và Nhận thầu xây lắp.

2016

Thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro. Thành lập
Chi nhánh khách sạn Ibis Sài Gòn. Góp vốn vào CTCP Thủy điện
Sông Tranh 4.

TẦM NHÌN
Trở thành Tập đoàn đầu tư, kinh doanh quản lý Bất động sản, sản xuất và
kinh doanh năng lượng uy tín, tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu uy tín
và bền vững trong nước cũng như thị trường quốc tế.

SỨ MỆNH
Với khách hàng: “Khách hàng – nơi khởi nguồn của mọi sáng tạo”,
chúng tôi luôn đặt khách hàng là trọng tâm, cam kết đảm bảo uy tín và chất
lượng sản phẩm.
Với cán bộ công nhân viên: Hà Đô là một gia đình lớn, một môi trường
làm việc gắn bó và kỷ luật, tôn trọng nguyen tắc: tư duy khoa học, hành
động thực tiễn, triệt để tiết kiệm và sáng tạo trong công việc.
Với nhà đầu tƣ và đối tác: Bằng năng lực tài chính cũng như kinh nghiệm
thực tiễn, chúng tôi luôn mang đến cho các nhà đầu tư và đối tác một môi
trường tin cậy, chia sẻ lợi ích bền vững.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
Với mục tiêu phát triển lớn mạnh không ngừng dựa trên nền tảng chất
lượng công trình, chất lượng dịch vụ và chiến lược kinh doanh lâu đài,
từng bước trở thành một Tập đoàn đầu tư, kinh doanh Bất động sản hàng
đầu Việt Nam.

LĨNH VỰC KINH DOANH
Bao Dai Imperial House

BẤT ĐỘNG SẢN Đầu tư và kinh doanh bất
động sản. Tư vấn, phân phối các sản phẩm bất
động sản.
XÂY LẮP Nhận thầu thi công xây dựng các
công trình dân dụng, công nghiệp công trình
hạ tầng giao thông, thủy lợi, thủy điện, cơ
điện công trình. Tư vấn thiết kế và tư vấn đầu
tư xây dựng.

NĂNG LƢỢNG Đầu tư, thi công, lắp đặt,
quản lý và vận hành nhà máy thủy điện. Phát
triển năng lượng tái tạo như năng lượng gió,
năng lương mặt trời.
THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ Kinh doanh khu
du lịch sinh thái, khách sạn, nhà hàng. Đầu tư,
khai thác và quản lý các khu du lịch nghỉ
dưỡng, resort cao cấp.

CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

ỦY BAN KIỂM
TOÁN

BAN ĐIỀU HÀNH

CÁC PHÒNG
NGHIỆP VỤ

CÁC CHI
NHÁNH

CÁC BAN QUẢN
LÝ DỰ ÁN

CÁC CÔNG TY
CON

CÁC CÔNG TY
LIÊN KẾT

CÁC ĐƠN VỊ
PHỤ THUỘC

THÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Điều hành bao gồm:
HỌ TÊN
Ông Nguyễn Trọng Thông
Ông Nguyễn Văn Tô
Ông Chế Đình Tương
Ông Đào Hữu Khanh
Ông Lê Thanh Hiền
Ông Nguyễn Trọng Minh
Ông Nguyễn Văn Đông
Ông Chu Tuấn Anh

CHỨC DANH
Chủ tịch HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc CNMN
Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
- Ông Chế Đình Tương được bổ nhiệm là Ủy viên Hội đồng quản trị, thay thế cho
ông Phan Quang Bình kể từ ngày 23/04/2016.
- Ông Chu Tuấn Anh được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày
20/06/2016.
- Ông Nguyễn Trọng Minh được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ
ngày 06/01/2017.
- Ông Nguyễn Văn Đông được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày
06/01/2017.
TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Ông NGUYỄN TRỌNG THÔNG
Chủ tịch HĐQT
Xuất thân từ gia đình trí thức tại Tỉnh Hà Tĩnh, ông
Nguyễn Trọng Thông đã xung phong lên đường nhập
ngũ sau khi tốt nghiệp trường Đại học xây dựng năm
1979. Ông trở thành Sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt
Nam, Trưởng Ban Doanh Trại – Viện Khoa học kỹ
thuật Quân sự, Bộ Quốc Phòng.
Theo chủ trương của Bộ Quốc Phòng, với mong
muốn phát huy tiềm năng người lính trong thời bình,
năm 1990, ông đề xuất thành lập Công ty Hà Đô và
đã chèo lái con thuyền Hà Đô không ngừng lớn mạnh.
Với những đóng góp của mình, ông được phong hàm
Đại Tá và đạt Huân chương Lao động Hạng Nhất.

THÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
Ông NGUYỄN VĂN TÔ
Ủy viên HĐQT
Là một trong số ít những người đầu tiên xây dựng
nên Tập đoàn Hà Đô, kỹ sư, Đại tá Nguyễn Văn Tô
đã trải qua nhiều cương vị khác nhau như Phó
Trưởng Ban Doanh trại, nguyên Bí thư Đảng Ủy,
Phó Giám đốc Công ty Hà Đô, thành viên HĐQT
CTCP Hà Đô 1, 2, 4, Phó chủ tịch thường trực
Công ty Hà Đô trước đây và nay là thành viên
HĐQT Tập đoàn. Với bề dày kinh nghiệm, ông
luôn đóng góp những chiến lược và sách lược có
giá trị giúp Tập đoàn Hà Đô không ngừng lớn
mạnh.
Ông ĐÀO HỮU KHANH
Ủy viên HĐQT / Phó Tổng Giám đốc
Là một trong những người đầu tiên gắn bó và tham
gia thành lập Cong ty Hà Đô, tiền thân của Tập
đoàn Hà Đô ngày nay, ông đã góp phần không nhỏ
cho nhiều công trình, dự án mang dấu ấn Hà Đô
trải dài khắp mọi miền Tổ quốc.
Ông đã trải qua nhiều vị trí tại Hà Đô như trợ lý
Ban doanh trại, giám đốc xí nghiệp Hà Đô 1, Tổng
giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT Hà Đô 1, Ủy
viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Ông NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Đông sinh năm 1972 tại Thái
Bình, trình độ chuyên môn thạc sỹ, kỹ sư Kinh tế
Xây dựng. Với kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực
Bất động sản, thi công xây lắp, thủy điện và quản
lý doanh nghiệp, ông đã có hơn 11 năm làm việc
và cống hiến tại Tập đoàn Hà Đô.
Với bề dày kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc, ông
Nguyễn Văn Đông được kỳ vọng sẽ điều hành Tập
đoàn Hà Đô bứt phá và phát triển mạnh mẽ hơn
nữa trong tương lai.

THÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
Ông CHẾ ĐÌNH TƢƠNG
Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc
Ông Chế Đình Tương sinh năm 1971, đã công tác
tại Tập đoàn Hà Đô kể từ năm 1993.
Với 24 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn,
ông đã từng giữ nhiều chức vụ khác nhau như cán
bộ kỹ thuật, chỉ huy công trình, Phó Giám đốc xí
nghiệp 2, Trưởng phòng Kế hoạch CTCP Hà Đô 2,
Phó Tổng Giám đốc Hà Đô 2, Tổng Giám đốc
CTCP Hà Đô 2, Tổng Giám đốc CTCP Hà Đô 23
(sau khi CTCP Hà Đô 2 và Hà Đô 3 sáp nhập)…
Dù ở vị trí nào, ông Chế Đình Tương vẫn luôn thể
hiện phẩm chất, năng lực, lòng nhiệt huyết với công
việc cao nhất.
Ông LÊ THANH HIỀN
Ủy viên HĐQT / Giám đốc Chi nhánh Miền
Nam
Là kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động
trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và xuất nhập
khẩu, từ năm 1996 đến nay, ông Lê Thanh Hiền
đảm đương nhiều cương vị quản lý khác nhau tại
Tập đoàn hà Đô như Phụ trách Chi nhánh Miền
Nam, Giám đốc xí nghiệp 5, Chủ tịch HĐQT CTCP
Thương mại Hà Đô…

Ông NGUYỄN TRỌNG MINH
Ủy viên HĐQT / Phó Tổng Giám đốc
Tốt nghiệp Đại học Hamline, bang Minnesota,
Hoa Kỳ, ông Nguyễn Trọng Minh trở về nước và
công tác trong lĩnh vực Tài chính.
Năm 2014, ông Nguyễn Trọng Minh đảm nhậm vị
trí Giám đốc Tài chính Tập đoàn. Năm 2015, ông
được bổ nhiệm vào vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT
kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc. Năm 2017, ông được
bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập
doàn Hà Đô, phụ trách mảng tài chính, kinh
doanh, công ty TNHH MTV PM và NMP.

THÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
Ông CHU TUẤN ANH
Phó Tổng Giám đốc
Ông Chu Tuấn Anh sinh năm 1978, trình độ chuyên
môn Thạc sỹ, cử nhân Kinh Tế.
Với 17 năm công tác tại CTCP Tập đoàn Hà Đô,
ông Chu Tuấn Anh đã đảm nhiệm nhiều chức vụ
quan trọng như chuyên viên Phòng Kế toán – Kiểm
toán, Phó phòng Kế toán – Kiểm tóan, Kế toán
trưởng… Kể từ tháng 6/2016, ông Chu Tuấn Anh
được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thƣa Quý vị và các Bạn,

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được
gửi tới toàn thể Cổ đông, Đối tác, Quý
khách hàng, Nhà đầu tư trong và ngoài
nước lời chúc sức khỏe, lòng biết ơn về
sự tin tưởng, sự hợp tác chặt chẽ, sự chia
sẻ sâu sắc mà Quý vị và các Bạn đã dành
cho Tập đoàn Hà Đô trong suốt thời gian
vừa qua.
Được thành lập từ năm 1990, Tập đoàn
Hà Đô xứng đáng là doanh nghiệp đi đầu
trong nền kinh tế. Năm 1992, Hà Đô đã
đăng ký kinh doanh nhà ở và năm 1994
đã có nhà ở bán. Hà Đô là doanh nghiệp
tiên phong trong kinh doanh Bất động sản
– ngành công nghiệp đỉnh cao dẫn dắt thị
trường sản xuất vất liệu xây dựng, ngân
hàng, chứng khoán phát triển.
Phẩm chất trong sáng luôn đồng hành cùng sự phát triển giữa cá nhân và tập thể của
các thế hệ lãnh đạo Tập đoàn Hà Đô đã trở thành truyền thống. Bên cạnh đó, sự
nghiêm túc và kỷ luật, cần kiệm và nghị lực, sáng tạo và giàu ý tưởng kinh doanh, sự
dũng cảm, đoàn kết và luôn tự hoàn thiện trong những con người Hà Đô chính là bí
quyết để Hà Đô luôn luôn phát triển với tốc độ cao như ngày hôm nay.

Bằng các sản phẩm Hà Đô cung cấp ra thị trường, bằng nguồn lực vất chất tiềm năng
mà Hà Đô tích lũy từ hai bàn tay trắng cùng với những kế hoạch, chiến lược, tầm nhìn
tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ và đảm bảo cho sự phát triển bền vững mang tầm cỡ
quốc tế.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị và các Bạn vì sự ủng hộ và hợp tác
trong hơn ¼ thế kỷ đã qua. Xin chúc các bạn hạnh phúc trong cuộc sống và thành
công trong công việc!

Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN TRỌNG THÔNG

ĐIỂM NHẤN

2016
TỔNG TÀI SẢN:

6700 tỷ đồng
VỐN CHỦ SỞ HỮU:

DOANH THU THUẦN:

1834 tỷ đồng

1988 tỷ đồng

VỐN HÓA THỊ TRƢỜNG:

LỢI NHUẬN SAU THUẾ:

2263 tỷ đồng

252 tỷ đồng

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƢỞNG NĂM
Top 10 Chủ đầu tƣ Bất động sản uy tín
nhất Việt Nam
Ngày 12/04/2017, Tập đoàn Hà Đô lọt vào
Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất
Việt nam. Đây là một giải thưởng được công
bố bởi CTCP Báo cáo đánh giá Việt Nam và
báo Vietnamnet – Bộ Thông tin và Truyền
Thông lựa chọn.
Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
Ngày 29/09/2016, Tập đoàn Hà Đô đã được
Tạp chí Forbes Việt Nam lựa chọn là một
trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt
Nam. Đây là một giải thưởng uy tín, lựa chọn
các công ty có hiệu quả kinh doanh tốt nhất
thị trường, thuộc 13 lĩnh vực kinh tế, kể cả đa
ngành.

2016

Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất
Việt Nam
Ngày 16/06/2016, Tập đoàn Hà Đô một lần
nữa lọt vào Top 50 các Công ty kinh doanh
hiệu quả nhất Việt Nam. Đây là một giải
thưởng do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức,
xét trên ba tiêu chí, giá trị vốn hóa, doanh thu
và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.
Top 50 Nhà lãnh đạo doanh nghiệp –
Mark of Respect
Ngày 12/01/2016, ông Nguyễn Trọng Thông
– Chủ tịch HĐQT được vinh danh tại giải
thưởng Top 50 Nhà lãnh đạo doanh nghiệp –
Mark of Respect. Đây là năm thứ 2 liên tiếp
ông Nguyễn Trọng thông vinh dự nhận giải
thưởng này.

TOP 10 SỰ KIỆN HÀ ĐÔ 2016
Khai trƣơng Tổ hợp khách sạn Ibis
Saigon Airport và văn phòng Hà Đô
Airport Building Hợp tác với đơn vị
quản lý khách sạn Tập đoàn Accor, khởi
công xây dựng từ tháng 06/2014, đến cuối
năm 2016, Tập đoàn Hà Đô đã hoàn thiện
và cho đi vào hoạt động tổ hợp văn
phòng, khách sạn và căn hộ dịch vụ với
217 phòng khách sạn tiêu chuẩn 3*, 65
căn hộ dịch vụ và 9.805m2 diện tích văn
phòng cho thuê.

Lễ công bố dự án Hà Đô Centrosa
Garden Sở hữu vị trí đắc địa trên Đường
3/2. Phường 12, Quận 10, TP. HCM, là
một trong những dự án cao cấp hiếm hoi
tại trung tâm thành phố. Với thiết kế độc
dáo, đề cao chất lượng và không gian
sống với hệ thống vườn treo, bể bơi và
các tiện ích khác, dự án Hà Đô Centrosa
Garden đáp ứng tiêu chí “Mở cửa là
vườn, bước chân là phố.”

Mở bán thành công khu liền kề, block
Orchid và Jasmine, tiến hành bàn giao
một số căn liền kề đầu tiên vào Quý
4.2016 Với tiến độ bán hàng ấn tượng,
trong năm 2016, Tập đoàn Hà Đô đã mở
bán thành công và nhận đặt cọc phần lớn
diện tích các block Orchid 1,2 và Jasmine
1,2. Bằng kinh nghiệm và khả năng triển
khai dự án đáng tin cậy, Tập đoàn cam kết
với khách hàng tiến độ thi công và bàn
giao nhà. Cuối Quý 4 năm 2016, Tập
đoàn đã tiến hành bàn giao hơn 50% diện
tích khu liền kề của dự án.

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN GIAI ĐOẠN 2010-2016
Đơn vị: Tỷ đồng

2016

2015

+/- %

Doanh thu thuần

1988,49

1479,92

34,36%

Lợi nhuận gộp

573,22

229,83

149,41%

Tỷ suất lợi nhuận gộp

28,82%

15,39%

87,26%

Lợi nhuận sau thuế TNDN

252,15

139,22

81,12%

LNST phân bổ cho cổ đông
công ty mẹ

235,57

123,46

90,81%

LNST phân bổ cho cổ đông
không kiểm soát

16,58

15,76

5,20%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
(đồng)

3,109

1,639

8,69%
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 2016
Chỉ tiêu

2016

2015

Hệ số thanh toán ngắn hạn

2,04

2,10

Hệ số thanh toán nhanh

0,86

1,14

Hệ số nợ phải trả / Tổng tài sản

0,73

0,57

Hệ số nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu

2,65

1,34

0,39

0,26

0,3

0,48

Hệ số LNST / Doanh thu

0,13

0,09

Hệ số LNST / Doanh thu thuần

0,13

0,09

Hệ số LNST / Vốn chủ sở hữu

0,14

0,11

Hệ số LNST / Tổng tài sản

0,04

0,05

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về nợ vay (lần)
Hệ số nợ vay / Tổng tài sản
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (vòng)
Vòng quay tài sản
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (lần)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2016

TÀI SẢN TĂNG

2,2 LẦN

VỐN CHỦ SỞ HỮU TĂNG

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TĂNG

Các chỉ tiêu tài chính
- Tổng tài sản Tập đoàn tăng 2,2 lần so
với 2014 do nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP
Za Hưng lên 51% và đẩy mạnh hoạt
động thu hồi vốn, đầu tư dự án Hà Đô
Centrosa Garden.
- Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn cũng
tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2015
do vốn điều lệ tăng từ 684 tỷ lên 758 tỷ
và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
bất động sản tăng mạnh trong năm.
- Trong năm 2016 Tổng doanh thu đạt
2007 tỷ, đạt 86,6% kế hoạch, tăng
34,8% so với năm 2015. Lợi nhuận sau
thuế đạt 252,15 tỷ, đạt 109% kế hoạch,
tăng 81% so với năm 2015.

1,4 LẦN

81% SO VỚI 2015

Sản lƣợng đầu tƣ
- Sản lượng đàu tư của các dự án trong
năm 2016 là 2.412,5 tỷ, hoàn thành
63% kế hoạch, tăng trưởng 618% so
với năm 2015.
Giá trị bán hàng, thu hồi vốn
- Giá trị thu hồi vốn đạt 2.244,8 tỷ đồng,
hoàn thành 75% kế hoạch đầu năm đặt
ra. Giá trị thu hồi vốn không hoàn
thành kế hoạch, nguyên nhân là do một
số dự án dự kiến đưa vào khởi công và
thu hồi vốn chưa thực hiện được do còn
vướng mắc các thủ tục đầu tư.

Ha Do Centrosa Garden

Bất động sản
Trong năm 2016, Tập đoàn Hà Đô đã
hoàn thành thủ tục đầu tư và mở bán
thành công dự án Hà Đô Centrosa
Garden.
Các dự án bất động sản khác như dự án
Hà Đô Parkside tại khu đô thị mới Dịch
Vọng vẫn đang đảm bảo tiến độ thi
công và bàn giao cho khách hàng.

Khách sạn, biệt thự nghỉ dƣỡng
Nằm trên trục đường Trần Phú, dự án
Bao Dai Imperial Hotel đã khởi công
từ tháng 9 năm 2016. Là dự án khách
sạn 5* đầu tiên của Tập đoàn Hà Đô,
dự án Bao Dai Imperial Hotel đánh dấu
tham vọng của Tập đoàn trong việc
tham gia vào thị trường khách sạn và
biệt thự nghỉ dưỡng.
Bên cạnh dự án Bảo Đại Imperial
Hotel, trong năm 2016, Tập đoàn Hà
Đô đã hoàn thiện và cho đi vào hoạt
động khách sạn Ibis Sai Gon Airport,
đối diện với sân bay quốc tế Tân Sơn
Nhất.

Bảo Đại Imperial House

Thủy điện
Trong năm 2016, CTCP Tập đoàn Hà
Đô đã nâng sở hữu tại CTCP Za Hưng
lên 51,5%. Ngoài ra, với mục đích nâng
cao tổng công suất điện lên 200MW
trong năm 2020, CTCP Hà Đô cũng tiến
hành góp vốn để sát nhập CTCP Thủy
điện Sông Tranh 4. Nhà máy thủy điện
Sông Tranh 4 có công suất 48 MW, dự
kiến sẽ phát điện vào năm 2020.

DOANH THU :

2.812 tỷ đồng

LỢI NHUẬN SAU THUẾ:

244,7 tỷ đồng
Hà Đô Garden Homes

KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN XUẤT 2017
Bất Động sản: Đối với các dự án đã
triển khai như Hà Đô Centrosa Garden,
Hà Đô Garden Villas, Hà Đô Riverside,
Hà Đô Dragon City, tập trung bán hàng
và thu hồi vốn. Đối với các dự án có kế
hoạch triển khai như dự án Hỗn hợp
Dịch vọng, các mặt bằng CC2, CC3
thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng cần ưu
tiên tìm hướng giải quyết xong thủ tục
đầu tư và giải phóng mặt bằng. Đối với
dự án Noong Tha Central Park, cần đẩy
mạnh bán hàng và thu hồi vốn.
Bên cạnh đó, cần tích cực tìm kiếm các
dự án mới có tiềm năng, đẩy mạnh công
tác M&A cũng như đẩy mạnh phát triển
các dự án cải tạo chung cư cũ.
Khách sạn, biệt thự nghỉ dƣỡng: Dự
án Bảo Đại Imperial House sẽ tổ chức
mở bán khu biệt thự nghỉ dưỡng trong
cuối Quý 2.2017. Khối khách sạn cần
đảm bảo tiến độ xây dựng với mục tiêu
đưa vào hoạt động trong Quý 3.2018.
Đầu tƣ năng lƣợng: Tập trung, đảm
bảo tiến độ thi công của dự án thủy điện
Nhạn Hạc, đảm bảo mục tiêu phát điện

vào Quý 2.2018. Đối với dự án thủy
điện Sông Tranh 4, tập trung giải quyết
các khâu chuẩn bị đầu tư để khởi công
công trình vào mùa khô năm nay.
Đối với công tác tìm kiếm dự án và
chuẩn bị đầu tư, tích cực đẩy mạnh việc
tìm kiếm các dự án thủy điện khác cũng
như có được chấp thuận đầu tư dự án
điện mặt trời, công suất từ 50 MW –
100 MW.
Lĩnh vực thi công, xây lắp: Tập trung
đổi mới công nghệ thi công và quy trình
quản lý thi công, nâng cao chất lượng
thi công, giảm giá thành nhằm tăng tính
cạnh tranh cho sản phẩm.

KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN XUẤT 2017

Đơn vị: Tỷ đồng
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Đơn vị: Tỷ đồng

14.05

Hà Đô Dragon City

ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 2017 – 2020

“Mục tiêu tăng trƣởng
trung bình 10% / năm”

Phát triển các ngành nghề truyền thống
-Kinh doanh nhà ở phân khúc trung – cao
cấp kết hợp với việc cho thuê diện tích
thương mại, dịch vụ tiện ích phục vụ cho
khu nhà ở.
- Đẩy mạnh quy mô và phát triển các
công ty quản lý bất động sản.
- Đẩy mạnh việc nhận thầu xây lắp, đặc
biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, giao
thông, xây dựng hạ tầng.
- Đầu tư nâng tổng sản lượng điện lên
200MW.
- Nghiên cứu và đầu tư và năng lượng tái
tạo, năng lượng sạch.

Đầu tư tăng trưởng trung bình
10% /năm, đảm bảo tỷ trọng phù hợp
giữa đầu tư dài hạn, trung hạn và ngắn
hạn, giữa đầu tư trực tiếp, gián tiếp và
góp vốn kinh doanh.
Tổng sản lượng nhận thầu xây
lắp tăng 10 – 20% trung bình mỗi năm.
Đẩy mạnh đầu tư vào thủy điện,
nâng tổng công suất lên 200 MW vào
2020, doanh thu đạt 524 tỷ/năm.

“Năm 2020, tổng
công suất điện đạt

200 MW”
Phát triển thị trƣờng mục tiêu:
-Duy trì và phát triển hoạt động tại hai
thành phố trọng điểm Hà Nội và Tp.
Hồ Chí Minh.
-Phát triển rộng hơn, nhắm đến các
trung tâm thành phố của các tỉnh lớn
như Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng,
Quảng Ninh, Cần Thơ…
-Tiếp tục nghiên cứu và phát triển thị
trường nước ngoài, nắm bắt cơ hội khi
hiệp định AEC có hiệu lực, đầu tư và
các nước trong cộng đồng kinh tế
ASEAN.

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hà Đô Parkside (CC1)
Vị trí: Khu đô thị mới Dịch Vọng.
Tổng diện tích: 2.206 m2, 110
căn.
Tiến độ thi công: Đã cất nóc, hoàn
thiện kết cấu phần thân, xây tường
bao, trát ngoài.
Thời điểm bàn giao: Q4/2017

Hà Đô Dragon City
Vị trí: Xã An Khánh – Huyện
Hoài Đức (Nằm trên đường cao
tốc Thăng Long, cách Trung tâm
Hội nghị Quốc gia khoảng 10 km)
Hiện trạng: Đã hoàn thiện cơ sở
hạ tầng. Hiện tại còn 25 ha, bao
gồm 103 diện tích biệt thự, biệt
thự song lập và nhà liền kề. Dự
kiến mở bán lại vào Quý 2,3. 2017
Hà Đô Garden Homes
Vị trí: Tăng Nhơn Phú, Quận 9,
TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 7,890 m2 gồm 91 căn
biệt thự liền kề.
Tiến độ dự án: Khởi công hạ tầng
kỹ thuật vào tháng 5.2017
Thời điểm hoàn thành dự án:
Quý 4.2017

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hà Đô Centrosa Garden (cao
tầng)
Vị trí: Số 200, Đường 3/2,
Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí
Minh
Quy mô: 8 tòa nhà 30 tầng
Số lƣợng căn hộ: 2.187 căn
Mật độ xây dựng: 39,45%
Diện tích xanh: 1,9 ha
Khởi công: 05/2016
Tiến độ xây dựng: Đang xây
phần thân cho 4 block, Orchid 1
và 2, Jasmine 1 và 2.
Hà Đô Centrosa Garden (thấp
tầng)
Vị trí: Số 200, đường 3/2,
Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí
Minh
Quy mô: 115 căn liền kề
Khởi công: 05/2016
Thời điểm bàn giao: Tháng
12.2016 đến hết Quý 1.2017

Noong Tha Central Park
Vị trí: Quận Chanthabuly, Viêng
Chăn, CHDCND Lào
Quy mô: 74,5 ha
Hạng mục chính: biệt thự, nhà
vườn, nhà liền kề
Tiện ích: quảng trường, công
viên, khu vui chơi trẻ em, bể bơi,
gym, spa,….
Tiến độ dự án: Trong năm 2017
sẽ triển khai phân kỳ 1, tổng diện
tích thành phẩm 18.222 m2

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hà Đô Riverside
Vị trí: Phường Thới An, Quận 12
Quy mô: 246 căn chung cư
Diện tích thƣơng phẩm: 11.682
m2
Tiến độ dự án: Khởi công đầu
Quý 2.2017

Bảo Đại Imperial House
Địa điểm: Đường Trần Phú, Vĩnh
Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa
Quy mô: 8,92 ha
Hạng mục chính: Khách sạn tiêu
chuẩn 5 sao gồm 114 phòng, 35
biệt thự (1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ
và 3 phòng ngủ)
Thời điểm hoàn thành khối
khách sạn: Quý 4/2018
đang thi công các biệt thự
Tiến độ dự án: mẫu, phần móng
khối khách sạn và đào đắp hạ tầng
kỹ thuật toàn dự án.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
I.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TẬP ĐOÀN NĂM 2016
1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
HĐQT xin đánh giá một số các mục tiêu chính đã đạt được trong năm 2016:
Hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 9% và
tăng trưởng 81% so với năm 2015.
Hoàn thành việc trả cổ tứ cho cổ đông bằng cổ phiếu 5% theo nghị quyết
ĐHĐCĐ năm 2016 để tăng vốn điều lệ lên 759,6 tỷ đồng;
Hoàn thành mục tiêu kế hoạch tại các dự án đầu tư :
Hoàn thành các thủ tục đầu tư và mở bán thành công dự án Hado Centrosa
Garden, bán xong toàn bộ khu thấp tầng và trên 40% sản phẩm cao tầng.
Thi công hoàn thiện dự án khách sạn, văn phòng Hồng Hà đưa vào hoạt
động, tiếp thị cho thuê 95% sàn văn phòng 02 Hồng Hà.
Thu xếp xong vốn tín dụng cho dự án Hado centrosa và dự án Bảo đại Nha
trang.
Các dự án Thuỷ điện: tăng vốn tỷ lệ vốn góp vào công ty Za hưng lên 54%,
mua xong dự án Sông tranh 4 và thành lập Công ty CP Sông tranh 4 để tiến
hành đầu tư dự án.
Thành lập thêm phòng kiểm soát nội bộ tăng cường công tác quản lý và
giám sát trong hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn và bước đầu
đạt hiệu quả.
Tập đoàn Hà Đô tiếp tục được xếp vào 01 trong 10 chủ đầu từ bất động sản
uy tín nhất Việt nam, và đây là ngành nghề chính của công ty và được xếp
một trong 50 công ty niêm yết tốt nhất việt nam 2016. Tập đoàn ngày càng
tạo ra được nhiều việc làm hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn.
Bên cạnh đó có một số công việc chưa hoàn thành được theo kế hoạch 2016:
Triển khai bán hàng tại dự án Sư vạn hạnh không đạt theo kế hoạch đề ra
mới bán được 50% sản phẩm; chưa giải quyết được các vướng mắc thủ tục
sổ đỏ vĩnh viễn tại dự án Nong tha để phục vụ bán hàng…
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 toàn Công ty như sau:
STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch
2016

Thực hiện
2016

% Hoàn
thành

Thực hiện
2015

%Tăng
trƣởng

3.822,3

2.412,5

63%

335,9

618%

1

Sản lượng đầu tư

2

Doanh thu bán hàng
và doanh thu từ hoạt
động tài chính

2.317

2.007

86,6%

1.488

34,8%

3

Lợi nhuận sau thuế

231

252

109%

139

81%

4

Vốn chủ sở hữu

1.437

1.834

128%

1.307

40%

5

Tổng tài sản

6.700

6.700

100%

3.055

119%

6

Trả cổ tức

5 – 15%

15%

15%

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
2.
a.

b.

Hoạt động của HĐQT
Kết quả thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp Hội
đồng quản trị và ban kiểm soát đã chi trong năm 2016 và mức phụ cấp dự kiến
cho HĐQT, BKS năm 2017, cụ thể như sau:
Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016: 5,889 tỷ
đồng tương đương 2,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (Kế hoạch được
thông qua là 2,5% LNST năm 2016).
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là 2,5% x
LNST 2017.
Các nghị quyết của Hội đồng quản trị thực hiện năm 2016
STT

Số NQ/Quyết định

Ngày

1

03b/NQ-HĐQT

07/01/2016

2

03/QĐ-HĐQT

11/01/2016

3

04/QĐ-HĐQT

12/01/2016

4

05/QĐ-HĐQT

12/01/2016

5

06/QĐ-HĐQT

12/01/2016

6

13/NQ-HĐQT

09/03/2016

7

15a/NQ-HĐQT

18/03/2016

8

28/QĐ-HĐQT

19/05/2016

9

29/QĐ-HĐQT

19/05/2016

10

30/QĐ-HĐQT

19/05/2016

11

31/QĐ-HĐQT

19/05/2016

12

32/QĐ-HĐQT

19/05/2016

Nội dung
NQ Vay thấu chi BIDV phục vụ sản
xuất kinh doanh
QĐ cử người đại diện vốn các công ty
con, công ty thành viên năm 2016
QĐ thông qua các vấn đề cần biểu
quyết tại ĐHĐCĐ năm 2016 CTCP
Đầu Tư Khánh Hà
QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP
Hà Đô 4
QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP
Cơ điện xây dựng TBCN Hà Đô
NQ vay vốn ngắn hạn các công ty con,
công ty thành viên
NQ thế chấp khu thương mại dịch vụ
và nhà trẻ tại Gò Vấp làm tài sản bảo
đảm liên quan đến đợt phát hành trái
phiếu của Hà Đô
QĐ cử người đại diện vốn, phân công
nhiệm vụ HĐQV tại Công ty Đầu tư
Quốc tế Hà Đô
QĐ cử người đại diện chủ đầu tư tại
Khách sạn IBIS Hà Đô
QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP
Cơ điện Xây dựng TBCN Hà Đô
QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP
Hà Đô 756 Sài Gòn
QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP
Hà Đô 4

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
STT

Số NQ/Quyết định

Ngày

13

33/QĐ-HĐQT

19/05/2015

14

31/NQ-HĐQT

27/06/2016

15

32a/QĐ-HĐQT

28/06/2016

16

34/NQ-HĐQT

20/06/2016

17

36/NQ-HĐQT

29/06/2016

18

38/NQ-HĐQT

06/07/2016

19

42/NQ-HĐQT

28/07/2016

20

42/QĐ-HĐQT

01/08/2016

21

45/NQ-HĐQT

02/08/2016

22

47/QĐ-HĐQT

21/09/2016

23

47/2016/QĐ-CT

22/09/2016

24

49/QĐ-HĐQT

22/09/2016

26

55a/QĐ-HĐQT

30/10/2016

Nội dung
QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP
Đầu tư Khánh Hà
NQ vay vốn mua và triển khai dự án
Hỗn hợp Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà
Nội
QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP
Đầu tư An Lạc
NQ nhận chuyển nhượng cổ phần của
NH TMCP Quân Đội tại CTCP Hà Đô
756 Sài Gòn
NQ nhận chuyển nhượng cổ phần tại
CTCP Za Hưng
NQ trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản
xuất kinh doanh 2015
NQ gia hạn huy động vay vốn cá nhân
và người thân đợt 1, huy động vốn cá
nhân và người thân đợt 2
QĐ cử người đại diện vốn tại Công ty
TNHH MTV Quản lý – Vận hành –
Khai thác BĐS Hà Đô (Công ty Hà
Đô PM)
NQ thay đổi ngày đăng ký cuối cùng
và ngày phát hành cổ phiếu trả cổ tức
dự kiến
QĐ xếp mức thù lao thành viên
HĐQT, Ban kiếm soát, thư ký HĐQT
năm 2016
QĐ góp vốn và cử người đại diện
quản lý vón để thành lập Công ty
TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng
QĐ cử đại diện vốn tại Công ty
TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô
QĐ cừ người đại diện vốn tại CTCP
Hà Đô 4

Kết quả hoạt động lãnh đạo đối với Tổng Giám đốc, các phòng chức năng
Năm 2016, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay
mặt các thành viên HĐQT hàng tuần, tháng, quý tham dự các cuộc họp với Ban
Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình
hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.
c.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo
từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt
động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó,
HĐQT luôn nắm sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban
Tổng Giám đốc Cụ thể, HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc các hoạt động cơ bản:
- Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2016, phê duyệt quyết toán nguồn chi
phí quản lý năm 2016, đánh giá thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh 2017,
phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2017, kế hoạch triển khai các dự án trong
năm 2017, phê duyệt chiến lược 2017 – 2020 và tầm nhìn 2021 – 2030.
- Phê duyệt các hợp đồng, chi phí đầu tư theo phân cấp HĐQT và BĐH.
- Chỉ đạo tăng vốn điều lệ lên 759,6 tỷ đồng, chi trả cổ tức 2016 theo Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, các công tác tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên.
- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu tại các dự án trọng điểm.
- Phê duyệt, bổ nhiệm mới các vị trí quản lý cấp Công ty, Phòng, Ban, Chi
nhánh.
d. Đề xuất chi trả cổ tức năm 2016
Năm 2016, chỉ tiêu lợi nhuận sau thế của công ty đạt 252 tỷ đồng, hoàn
thành 100% kế hoạch đã được phê duyệt. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ
đông thông qua phương án phân chia cổ tức 15% trong đó: Trả cổ tức 10% bằng
tiền mặt, trả 5% thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để
tăng vốn điều lệ do Công ty đang triển khai nhiều dự án lớn, cần nguồn tiền dài
hạn để triển khai và đảm bảo vốn đối ứng như dự án thủy điện Nhạn Hạc, Sông
Tranh 4, dự án Bảo Đại Nha Trang…
ĐỊNH HƢỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2017
Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

II.

Nội dung

TH 2016

KH 2017

% Tăng trƣởng

817

2.524

209%

2.244,8

3.623,7

61%

Doanh thu Tập đoàn

2.007

2.812

40,1%

Lợi nhuận sau thuế

252

245

-3%

Cổ tức

15%

5 – 15%

STT
1

Kế hoạch đầu tư

2

Thu hồi vốn

3

Kế hoạch tài chính

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Ban Kiểm soát có 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban Kiểm soát. Thành viên
Ban Kiểm soát bao gồm:
HỌ TÊN
Ông Đỗ Văn Bình
Ông Phạm Hùng Sơn
Ông Nguyễn Mạnh Hùng

CHỨC DANH
Trưởng Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Kiểm soát

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016
Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung công
việc chủ yếu sau:
- Kiểm tra, giám sát hàng Quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất
kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiên kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát
việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Giám
sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ
của công ty.
- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa
đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.
- Thẩm định, báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phâ tích đánh giá
tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn sản
xuất kinh doanh
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
- Đối với hoạt động kinh doanh sản xuất, Ban Kiểm soát không phát hiện bất kỳ
trường hợp bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng theo
yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, các quy định của Nhà nước về doanh
nghiệp cổ phần.
- Đối với hoạt động Tài chính, trong năm, Ban Kiểm soát đánh giá Tập doàn đã
lập Báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt
Nam. Báo cáo tài chính của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH
KPMG. Ban Kiểm soát kết luật lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch 9%,
các chỉ số tài chính chủ yếu ở trạng thái tích cực.
- Đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhận định các Nghị quyết chỉ
đạo của Hội đồng quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đã đảm
bảo đúng hướng, đúng mục tiêu nhằm thực hiện mọi chủ trương và nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuân thủ Điều lệ công ty và chấp hành Luật
Doanh nghiệp.
- Đối với các thành viên trong BĐH và các cán bộ quản lý cấp cao, Ban Kiểm
soát nhận định trong năm 2016, Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, hoàn thành các chỉ tiêu quan
trọng như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức… theo kế hoạch được đề ra
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
THÔNG TIN CỔ PHIẾU HDG 2016
Mã cổ phiếu: HDG
Số lƣợng cổ phiếu lƣu hành (tại 31/12/2016): 75.950.902 cổ phiếu
Giá trị vốn hóa thị trƣờng (tại 31/12/2016): 1811.429 tỷ
Giá cổ
phiếu giao
dịch

Ngày

Khối lƣợng cổ
phiếu giao
dịch

Đóng cửa

30/12/2016

6.780

32.700

Cao

12/07/2016

473.700

21.300

Thấp

17/06/2016

360

Ngày

Giá
(đồng/CP)

Đóng cửa

30/12/2016

23.850

Cao

13/07/2016

Thấp

14/11/2016

Khớp lệnh
Cổ phiếu
giao dịch

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Cổ đông Nhà nƣớc (Bộ Quốc
Phòng)
Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài
9.94%
25.17%
20.91%

Nguyễn Trọng Thông

8.94%
Nguyễn Văn Tô
35.04%
Cổ đông khác

Thông tin cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên
Đối tƣợng

Số lƣợng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu

Bộ Quốc phòng

7.554.316

9,94%

Ông Nguyễn Trọng Thông

26.618.138

35,04%

Ông Nguyễn Văn Tô

6.791.333

8,94%

Tổng cộng

40.963.787

54%

THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Cơ cấu cổ đông (Tại ngày 31/12/2016)
Đối tƣợng

Số lƣợng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu

Số lƣợng cổ đông

7.554.316

9,94%

1

Trong nước

40.963.787

54%

3

Nước ngoài

0

0

0

Trong nước

19.098.789

25,14%

1033

Nước ngoài

15.888.326

20,91%

36

STT
1

Nhà Nƣớc

2

Cổ đông lớn

Cổ đông khác

3

Thống kê lịch sử tăng vốn điều lệ
Năm

Phƣơng thức phát hành

Vốn điều lệ trƣớc PH
(Đồng)

Vốn điều lệ sau PH
(Đồng)

2016

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

690.634.240.000

759.680.800.000

2016

Phát hành cổ phiếu ESOP

684.118.840.000

690.634.240.000

2015

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

651.542.050.000

684.118.840.000

2014

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

556.873.990.000

651.542.050.000

Tỷ lệ (%)

Ngày chi trả

Thống kê lịch sử trả cổ tức
Năm

Hình thức chi trả

2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

10%

24/03/2017

2015

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

10%

19/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

5%

19/08/2016

2014

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

5%

16/11/2015

2013

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

17%

08/07/2014

THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Sở hữu của cổ đông nội bộ (tại ngày 31/12/2017)
Đối tƣợng

Hội đồng quản trị

Ban Điều hành

Ban Kiểm soát

Số CP sở hữu

Tỷ lệ sở
hữu

Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch

26.618.138

35,04%

Nguyễn Văn Tô - Ủy viên HĐQT

6.791.333

8,94%

Chế Đình Tương - Ủy viên HĐQT

115.196

0,15%

Lê Thanh Hiền - Ủy viên HĐQT

118.295

0,16%

Đào Hữu Khanh - Ủy viên HĐQT

523.898

0,69%

Nguyễn Trọng Minh - Ủy viên HĐQT

17.930

0,01%

Nguyễn Văn Đông – Tổng Giám đốc

32.040

0,04%

Chu Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc

18.920

0,02%

Nguyễn Trọng Minh - Ủy viên HĐQT

17.930

0,01%

Chế Đình Tương - Ủy viên HĐQT

115.196

0,15%

Đào Hữu Khanh - Ủy viên HĐQT

523.898

0,69%

Đỗ Văn Bình – Trưởng BKS

101.230

0,13%

Phạm Hùng Sơn

10.615

0,01%

Nguyễn Mạnh Hùng

3.765

0,005%

Họ tên – Chức vụ

Các hoạt động với cổ đông và nhà đầu tƣ
Trong năm 2016, công ty chú trọng và quan tâm đến việc trao đổi cũng như
cung cấp thông tin một cách cập nhật, thường xuyên cho cổ đông và đầu tư thông
qua các hình thức:
Công bố thông tin trên website và gửi báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.
Tích cực tiếp đoán các nhà đầu tư (các quỹ, công ty chứng khoán trong và
ngoài nước) đến thăm dự án cũng như trao đổi về tình hình hoạt động sản
xuất kinh doanh, đinh hướng phát triển Tập đoàn.
Thường xuyên trao đổi, giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư và cổ đông thông
qua email.
Tổ chức các sự kiện trao đổi về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của
Tập đoàn.
Tham dự các sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư do các đơn vị chứng khoán tổ chức

HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ TRONG NĂM 2016
I.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG, BAN VÀ CHI NHÁNH
Trong năm 2016, Tập đoàn đã thành lập Chi nhánh Khách sạn Ibis Hà Đô, Phòng
Kiểm soát Nội bộ và Quản trị rủi ro, Phòng Pháp chế, Ban phát triển chung cư cũ
Sài Gòn, các Ủy ban về các lĩnh vực chuyên ngành của Hội đồng quản trị. Ngoài
ra, Tập đoàn cũng tách bộ phận Dự án An Khánh – An Thượng từ Ban quản lý dự
án 1 và thành lập Ban quản lý dự án An Khánh – An Thượng.

II.

CƠ CẤU NHÂN SỰ
Bổ nhiệm 08 vị trí tại Văn phòng Tập đoàn và Ban QLDA.
Thôi giữ chức vụ: 03 vị trí
Điều chuyển nội bộ Tập đoàn 14 CBCNV các vị trí, trong đó bao gồm các
cán bộ thuộc Phòng Kinh tế - kế hoạch, Chi nhánh Miền Nam, Ban QLDA
2 sang đảm nhận công việc mới tại CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn cũng như
Văn phòng Tập đoàn, Chi nhánh Miền Nam.
Tuyển dụng được 47 Nhân sự mới, trong đó có 09 vị trí quản lý và 38 vị trí
chuyên viên các chuyên ngành. Tỷ lệ đạt sau thử việc là 43/47 (đạt
91,5%).

III.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
Tổ chức 08 khóa đào tạo về chuyên môn, cập nhật kiến thức mới và nâng cao kỹ
năng trong quản lý điều hành.
Đào tạo về Phổ biến cập nhật kiến thức mới:
Hội thảo về Pháp luật doanh nghiệp 2014 và vận dụng vào doanh nghiệp.
Tập huấn về Luật Bảo hiểm xã hội năm 2016.
Hội thảo phổ biến về Luật doanh nghiệp 2015 sau 02 năm áp dụng và
những điều cần lưu ý.
Đào tạo về Kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng quản lý cấp trung
Khóa đào tạo về “Chiến lược M&A thâu tóm và chống thâu tóm”
Chiến lược Marketing và bán hàng hiện đại
Tư vấn Lãnh đạo áp dụng chuẩn mực Quốc tế
Nâng cao kỹ năng quản lý cấp trung
Hội thảo “Ngày nhân sự Việt Nam 2016”

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TRONG NĂM 2016
HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu
tư và kinh doanh bất động sản, Tập đoàn hà Đô hiểu rõ một phần trách nhiệm của
mình đối với sự phát triển trung của xã hội, của Đất nước.
Trong năm 2016, Tập đoàn Hà Đô đã có những hoạt động xã hội nổi bật
như:
- Tham gia hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ do
Viện Khoa Học – Kỹ thuật Quân sự tổ chức.
- Tháng 10-2016, Tập đoàn Hà Đô cũng phối hợp cùng Viện Khoa học – Kỹ
thuật quân sự cùng CTCP Đầu tư An Lạc tổ chức chuyến từ thiện ủng hộ
đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt Miền Trung tại xã Hương Thủy, huyện Hương
Khê, tỉnh Hà Tĩnh và xã Quảng Tân, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
I.

CAM KẾT MÔI TRƢỜNG
“Bất kỳ doanh nghiệp chân chính nào đều phải đi theo hướng phát triển
bền vững, muốn phát triển bền vững hoạt động của doanh nghiệp phải đạt hai
mục tiêu cơ bản và bao trùm đó là mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội. Nhận thức
rõ điều này, Tập đoàn Hà Đo luôn quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường và xây
dựng sản phẩm thân thiện với môi trường.
Trong hoạt đông đầu tư Bất động sản, chúng tôi luôn hướng tới mô hình
“Kiến trúc xanh – sinh thái” thân thiện với môi trường, đề cao yếu tố cảnh quan
và cây xanh. Một khu đô thị đạt được mô hình “Kiến trúc xanh – sinh thái” nếu ý
tưởng thiết kế, phân kỳ đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý sau đầu tư hiệu quả.
Trong hoạt động thi công xay lắp, chúng tôi luôn nghiên cứu ứng dụng
khoa học công nghệ và các biện pháp thi công tiên tiến, đảm bảo không ảnh
hưởng tới môi trường đề cao yếu tố an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên”.
II.

