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TÓM TẮT 
PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP 

PHẦN I. CÁC BÊN THAM GIA SÁP NHẬP 

Giới thiệu về CTCP SOMECO Sông Đà và CTCP SOMECO Hòa Bình, các 
thông tin về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu cổ đông, cơ cấu bộ 
máy tổ chức, cơ cấu bộ máy quản lý của hai bên. Kết quả sản xuất kinh 
doanh và tình hình tài chính của các bên tham gia sáp nhập trong hai năm 
tài chính 2011-2012 và cập nhật tới quý I năm 2013. 

PHẦN II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP 

Cơ sở pháp lý và mục đích của việc sáp nhập giữa CTCP SOMECO Sông Đà 
và CTCP SOMECO Hòa Bình. Cam kết của Hội đồng quản trị của hai bên với 
quá trình thực hiện sáp nhập. Các mặt thuận lợi và khó khăn của việc thực 
hiện Phương Án Sáp Nhập; 

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SOMECO Sông Đà. Xây dựng phương án 
chuyển giao tài sản – công nợ của bên bị sáp nhập. Phương án sắp xếp và 
sử dụng lao động của bên bị sáp nhập; 

Phương án chào bán cổ phần của SOMECO Sông Đà cho cổ đông của 
SOMECO Hòa Bình. Phương án đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phần đã 
phát hành; 

Trình tự thông qua Phương Án Sáp Nhập và Dự kiến lộ trình sáp nhập. 

PHẦN III. PHƯƠNG ÁN KINH DOANH SAU SÁP 
NHẬP  

 Định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh 03 năm 2013-2015 của 
SOMECO Sông Đà. 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT & ĐỊNH NGHĨA 
  
MEC Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà 
SOMECO HÒA BÌNH Công ty cổ phần SOMECO Hòa Bình 
CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh 
BKS Ban kiểm soát 
HĐQT Hội đồng Quản trị 
BĐH Ban điều hành / Ban Tổng giám đốc 
KTT Kế toán trưởng 
UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
VSD/TTLK Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
Luật Doanh nghiệp Luật số 60/2005/QH11 
Luật Chứng khoán Luật số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi số 62/2010/QH12 
ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 
LNTT Lợi nhuận trước thuế 
LNST Lợi nhuận sau thuế 
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I. GIỚI THIỆU CÁC BÊN THAM GIA SÁP NHẬP  
1. CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ  

1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 
Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà được thành lập ngày 10/02/2004 trên cơ sở  tách ra từ Công ty 
Sông Đà 11 trực thuộc Tổng công ty Sông Đà. Ngày 15/11/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng ra quyết 
định số 2125/QĐ-BXD chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thành Công ty cổ phần. Ngày 
21/05/2008, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà. 

Trong quá trình hơn 05 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã có nhiều đóng góp cho sự phát 
triển của Tổng công ty Sông Đà và quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công ty đã 
tham gia xây dựng nhiều công trình lớn với chất lượng cao như: Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, 
đường dây 500KV Bắc Nam (Đoạn Dốc Sỏi, Đà Nẵng), xây dựng các Nhà máy xi măng Sông Đà, Yaly, 
Sơn La, Nhà máy mía đường Hoà Bình, Cao Bằng, xây dựng thuỷ điện Yaly, Cần Đơn, Sêsan 3A (108 
MW), thuỷ điện Tuyên Quang (342 MW), thuỷ điện Bình Điền và hiện nay đang thi công xây dựng 
thuỷ điện Nậm Chiến, Xekaman 3, Xekaman 1 ( tại Nước CHDCND Lào)…. 

Từ một đơn vị chỉ gia công cơ khí, lắp đặt các thiết bị nhỏ lẻ, trong quá trình xây dựng và phát triển, 
Công ty đã chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho CBCNV, cử các kỹ sư tham gia các khoá học 
nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn…. Đến nay Công ty đã đảm đương thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết 
bị cho các công trình lớn mà không cần có chuyên gia nước ngoài, đảm bảo chất lượng và uy tín trên 
thị trường. Công ty đã khẳng định được thương hiệu và vị thế một nhà thầu mạnh và uy tín trong 
ngành cơ khí lắp máy. 

Ngày 14/12/2006 Công ty đã được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội ( Nay là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) với mã cổ phiếu là MEC. Số lượng cổ phiếu 

niêm yết hiện tại là 7.000.000 cổ phiếu.  

1.2. Một số thông tin chính  
 

Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà 
Tên giao dịch  
Tên viết tắt SOMECO 
Giấy phép thành lập số 5400240573 ngày 02/06/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp 
Trụ sở chính Tầng 15 khu B – Tòa nhà Sông Đà – Đường Phạm Hùng – Mỹ Đình - 

Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại 04. 37832398  



 
 

7/36 

Fax 04.37832397 
Website http://www.someco.com.vn 
Vốn điều lệ 70.000.000.000 đồng 
Biểu trưng (logo) 

 
Lĩnh vực kinh doanh 
chính 

 Tư vấn thiết kế bản vẽ chế tạo thiết bị, kết cấu thép, thiết kế tổ 
hợp hệ thống điện cho các ngành công nghiệp sản xuất điện, vật 
liệu xây dựng, hóa chất và các ngành công nghiệp khác. Đồng 
thời thực hiện tư vấn giám sát các sản phẩm, công trình chế 
tạo, sản xuất, lắp đặt thiết bị cơ điện. 

 Thiết kế, sản xuất, cung cấp, chế tạo, lắp đặt các thiết bị toàn 
bộ(bao gồm thiết bị cơ và điện) cho các nhà máy điện, xi măng, 
hóa chất, nhà máy công nghiệp khác. Đồng thời thực hiện cung 
cấp, sản xuất chế tạo các sản phẩm như: thiết bị áp lực (đường 
ống, bình, bồn bể áp lực); các thiết bị nâng (cầu trục, cần trục 
đến 300 tấn, thiết bị nâng thủy lực đế 500 tấn, hành trình đến 
12m); lắp máy, thí nghiệm hiệu chỉnh cơ điện, hướng dẫn vận 
hành cho các công trình, nhà máy: thủy điện, nhiệt điện, xi 
măng, hóa chất… 

 Cung cấp các dịch vụ:  kiểm tra khuyết tật kết cấu kim loại, mối 
hàn, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất, 
xuất nhập khẩu các sản phẩm công ty kinh doanh. 

 Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ và các loại 
hình sản xuất, kinh doanh điện khác; tư vấn, đầu tư, lập và thực 
hiện các dự án công trình giao thông, thủy lợi, công trình dân 
dụng và công nghiệp; khai thác khoáng sản; giám sát thi công 
xây dựng công trình thủy lợi và thủy điện; nhận ủy thác đầu tư 
của các tổ chức và cá nhân; kinh doanh bất động sản; kinh 
doanh dịch vụ bất động sản. 

Mạng lưới kinh doanh   Chi nhánh Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà tại Quảng Ninh  
 Địa chỉ:  Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. 
 Chi nhánh Công ty cổ phần SOMECO Sông tại miền Trung 

Địa chỉ:  Số 61 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Hòa Hiệp Bắc – 
Quận Liên chiểu, TP. Đà nẵng. 

 Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Thiết kế SOMECO 
Địa chỉ:  Tầng 10 – Cầu thang 2 – Đơn Nguyên 1 – Nhà CT4 -Khu 
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đô thị Mỹ Đình, Xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 
 Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ Someco: 

Địa chỉ: Số C40 TT6 – Khu đô thị mới Văn Quán – Yên Phúc – Hà 
Đông – Hà Nội 

 Công ty CP Someco Hòa Bình (sở hữu 51% vốn điều lệ) 
Địa chỉ:  Đường Lê Thánh Tông, Phường Hữu Nghị, TP. Hòa 
Bình. 

 Công ty CP Năng lượng SOMECO 1 (sở hữu 56% vốn điều lệ) 
Địa chỉ: Đống mắc, Quí Hòa, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn. 

 Công ty CP SOMECO Hà Giang (sở hữu 60% vốn điều lệ) 
Địa chỉ: Thôn Nậm Choong, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, 
Tỉnh Hà Giang 
 

1.3. Cơ cấu cổ đông  
Bảng 01: Cơ cấu cổ đông SOMECO Sông Đà tại  27/02/2013 

Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị (đồng) % vốn điều lệ 

1. Trong nước 1.211 6.831.236 68.312.360.000 97.59 

Tổ chức 41 3.973.185 39.731.850.000 56.76 

Cá  nhân 1.170 2.858.051 28.580.510.000 40.83 

2. Nước ngoài 26 168.764 1.687.640.000 2.41 

Tổ chức 1 5.250 52.500.000 0.07 

Cá  nhân 25 163.514 1.635.140.000 2.33 

Tổng cộng 1.237 7.000.000 70.000.000.000 100 

Nguồn: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 27/02/2013 do CTCP 
SOMECO Sông Đà cung cấp. 

 

Bảng 02: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần Công ty tại thời điểm 27/02/2013 

Cổ đông Địa chỉ  Số lượng 
cổ phần Giá trị Tỷ lệ nắm giữ 

trên VĐL      

Tổng công ty 
Sông Đà 

Nhà G10, Thanh Xuân Nam, Thanh 
Xuân, Hà Nội 3.570.000 35.700.000.000 51% 
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Nguồn: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 27/02/2013 do CTCP 
SOMECO Sông Đà cung cấp. 

 

Bảng 03: Danh sách cổ đông sáng lập 

STT Cổ đông sáng lập Tỷ trọng vốn 
góp (%) 

Vốn góp  (đồng) Số cổ phần phổ 
thông    (cổ 

phần) 

1 Tổng Công ty Sông Đà 

Địa chỉ:  Phường Thanh Xuân, Quận 
Thanh Xuân, Hà Nội 

51,00% 35.700.000.000 3.570.000 

2 Trần Thanh Sơn 

Địa chỉ: Số 47 khu tập thể ô tô 3, xã Kiến 
Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 

0,43% 302.610.000.000 30.261 

3 Phạm Ngọc Anh 

Địa chỉ: Tập thể Nho Quan, Ninh Bình 

0,51% 359.500.000.000 35.950 

4 Nguyễn Doãn Hành 

Địa chỉ: Số 7 ngách 495/7 Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh 
Xuân, Hà Nội 

0,34% 240.950.000.000 24.095 

Nguồn: Theo Giấy phép thành lập số 5400240573 ngày 02/06/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thành phố Hà Nội cấp do CTCP SOMECO Sông Đà cung cấp. 
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1.4. Cơ cấu tổ chức  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GĐ KỸ THUẬT PHÓ TỔNG GĐ KINH TẾ PHÓ TỔNG GĐ TÀI CHÍNH

PHÒNG TỔ CHỨC -
HÀNH CHÍNH

PHÒNG KINH TẾ -
KẾ HOẠCH

PHÒNG KẾ TOÁN -
TÀI CHÍNH

PHÒNG KỸ THUẬT -
CƠ GIỚI

PHÒNG ĐẦU TƯ -
THỊ TRƯỜNG

CHI NHÁNH CÔNG 
TY TẠI MIỀN BẮC

CHI NHÁNH CÔNG 
TY TẠI MIỀN TRUNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN 
(CHỦ SỞ HỮU)

CÁC PHÒNG BAN 
NGHIỆP VỤ

CÁC PHÒNG BAN 
NGHIỆP VỤ

CÁC ĐỘI CÔNG 
TRÌNH

CÁC ĐỘI CÔNG 
TRÌNH

CT TNHH MTV TƯ VẤN 
THIẾT KẾ SOMECO

CT TNHH MTV KỸ THUẬT 
CÔNG NGHỆ SOMECO

CTCP SOMECO 
HÒA BÌNH

CTCP SOMECO 
HÀ GIANG

CTCP NĂNG LƯỢNG 
SOMECO 1

CÁC PHÒNG BAN 
NGHIỆP VỤ

CÁC PHÒNG BAN 
NGHIỆP VỤ

CÁC PHÒNG BAN 
NGHIỆP VỤ

CÁC PHÒNG BAN 
NGHIỆP VỤ

CÁC PHÒNG BAN 
NGHIỆP VỤ

 

Công ty mẹ:  

Tổng công ty Sông Đà 

 Địa chỉ: Tòa nhà HH4, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Someco Sông Đà: 35.700.000.000 đồng, chiếm 51% 
vốn điều lệ Công ty CP Someco Sông Đà. 

Công ty con: 

Công ty CP Năng lượng SOMECO 1: 

 Trụ sở chính: Bản Đống Mác, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

 Công ty đầu tư xây dựng nhà máy Thủy điện Bắc Giang 1 tại thôn Khuổi Ngành, xã Quý Hòa, 
huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn với công suất 14 MW. 

 Vốn điều lệ: 55.712.236.000 đồng. 

 Vốn thực góp của Công ty CP Someco Sông Đà: 37.861.800.000 đồng, chiếm 67,9% vốn điều lệ 
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Công ty CP Năng lượng Someco 1. 

Công ty CP Someco Hà Giang: 

 Trụ sở chính: Thôn Nậm Choong, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. 

 Công ty đầu tư xây dựng nhà máy Thủy điện Nậm Ly 1 tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang với 
công suất 5,1 MW. 

 Vốn điều lệ: 41.251.828.000 đồng. 

 Vốn thực góp của Công ty CP Someco Sông Đà: 38.277.250.000 đồng, chiếm 92,7% vốn điều lệ. 

Công ty CP Someco Hòa Bình: 

 Trụ sở chính: đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

 Vốn điều lệ : 15.000.000.000 đồng. 

 Vốn thực góp của Công ty CP Someco Sông Đà: 7.650.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ. 

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Someco: 

 Trụ sở chính: Số C 40, TT6, khu đô thị mới Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. 

 Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng. 

 Vốn thực góp của Công ty CP Someco Sông Đà: 5.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ. 

Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Someco: 

 Trụ sở chính: Phòng 1004, Tầng 10, Tòa nhà CT4, KDTM Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, HN. 

 Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng. 

 Vốn thực góp của Công ty CP Someco Sông Đà: 5.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ. 

 

1.5. Hoạt động kinh doanh : 
Bảng 04: Kết quả hoạt động kinh doanh 2011-2012 và Quý 1/2013 

Đơn vị triệu VNĐ 

Tên sản phẩm dịch vụ Năm 2011 Năm 2012 31/3/2013 

 Doanh thu 
thuần 

Tỷ 
trọng 

(%) 

Doanh thu 
thuần 

Tỷ 
trọng 

(%) 

Doanh thu 
thuần 

Tỷ 
trọng 

(%) 

Doanh thu hợp đồng 377.617 95,24% 277.312 96,20% 41.446 98,5% 
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Tên sản phẩm dịch vụ Năm 2011 Năm 2012 31/3/2013 

xây dựng 

Doanh thu bán hàng 
hóa, bán thành phẩm và 
cung cấp dịch vụ 

17.398 4,39% 9.809 3,40% 567 1,35% 

Doanh thu khác 1.487 0,37% 1.131 0,39% 62 0,15% 

Tổng Cộng 396.502 100% 288.252 100% 42.076 100% 

 (Nguồn: Báo cáo hợp nhất Công ty CP Someco Sông Đà năm 2011, 2012 và quý I năm 2013; VCBS 
Tổng hợp) 

 

1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, 2012 và tại 
31/3/2013 

a. Tóm tắt một số chỉ tiêu kinh doanh  
Bảng 05: Kết quả hoạt động kinh doanh 2011-2012 và Quý 1/2013 

Đơn vị:VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng 
(giảm) 

31/3/2013 

Tổng giá trị tài sản 866.314.774.449 898.685.637.512 3,74% 932.473.889.920 

Doanh thu thuần 396.502.140.244 288.252.552.960 -27,30% 42.076.216.440 

Lợi nhuận từ HĐKD 20.450.197.299 19.245.297.822 -5,89% 7.259.354.034 

Lợi nhuận khác  (1.045.512.766) (919.027.450) -12,10% (3.250.390.030) 

Lợi nhuận trước thuế 19.404.684.533 18.326.270.372 -5,56% 4.008.964.004 

Lợi nhuận sau thuế 11.599.185.310 12.099.866.037 4,32% 2.505.311.112 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 54,31% -   

(Nguồn: Báo cáo hợp nhất Công ty CP Someco Sông Đà năm 2011, 2012 và quý I năm 2013; VCBS 
Tổng hợp) 
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b. Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính 
Bảng 06: Kết quả hoạt động kinh doanh 2011-2012 và Quý 1/2013 

 
(Nguồn: Báo cáo hợp nhất Công ty CP Someco Sông Đà năm 2011, 2012 và quý I năm 2013; VCBS 
Tổng hợp) 

 

c. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty trong năm báo cáo  

Do chính sách thắt chặt tín dụng của Nhà nước, các Chủ đầu tư không thu xếp được vốn giải ngân 
theo hợp đồng dẫn đến công nợ phải thu tại các đơn vị tại các công trình rất lớn, làm giảm hiệu 
quả sử dụng vốn của đơn vị. Cũng bởi nguyên nhân trên, một số dự án đang tạm dừng thi công, 
các sản phẩm còn dở dang chưa hoàn thiện đến nghiệm thu thanh toán. 

Lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng ở mức cao. Do đó, chi phí lãi vay cũng ảnh hưởng không 
nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

Lạm phát trong năm cao, giá cả các yếu tố đầu vào (thép, gas, oxy, que hàn, nhiên liệu...) tăng 
mạnh làm tăng giá thành sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của đơn vị.  

 

1.7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng 
ngành  

Công ty cổ phần Someco Sông Đà là một trong những đơn vị mũi nhọn của Tổng công ty Sông Đà 
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hoạt động đa ngành nghề, trong đó lấy nghề cơ khí chế tạo và lắp máy làm chủ đạo để xây dựng 
và phát triển doanh nghiệp. 

Phát huy truyền thống hơn 50 năm phát triển và trưởng thành của Tổng công ty Sông Đà, hoạt 
động sản xuất và kinh doanh của Someco Sông Đà không ngừng được mở rộng cả về quy mô và 
hiệu quả, cũng như không ngừng nâng cao tính công khai minh bạch trong quản lý điều hành. 
Hiện tại, Someco Sông Đà đã tạo được vị thế vững chắc và trở thành một nhà thầu mạnh trên thị 
trường trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực: Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ 
thống thiết bị cơ khí thuỷ công, thiết bị nâng thuỷ lực, cầu trục chân dê, cầu trục gian máy, đường 
ống áp lực và lắp đặt thiết bị cơ điện của các nhà máy thuỷ điện; Chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí, 
kết cấu thép cho các công trình công nghiệp xi măng, hoá chất, mía đường, công trình giao 
thông... Các công trình mà Someco Sông Đà đã và đang đảm nhận thi công trong thời gian qua đã 
nhận được sự đánh giá rất cao về yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng và tiến độ thi công của 
các Chủ đầu tư. 

Với mục tiêu là xây dựng Công ty trở thành một nhà thầu mạnh về quy mô vốn, năng lực thiết bị, 
ứng dụng khoa học công nghệ, năng lực quản trị tiên tiến đa dạng về sản phẩm và thị trường, có 
khả năng hợp tác và hội nhập thành công với các đối tác trong nước và quốc tế; Đến nay Someco 
Sông Đà đã khẳng định được vị thế trên thị trường và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đồng bộ 
chất lượng cao cho khách hàng đặc biệt là các Chủ đầu tư, các nhà thầu chính của các nhà máy 
thủy điện, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và các công trình công nghiệp khác. 
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2. CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO HÒA BÌNH  

2.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần SOMECO Hòa Bình có tiền thân là Chi nhánh Hòa Bình của Công ty Cổ phần 
SOMECO Sông Đà. Chi nhánh Hòa Bình được thành lập từ năm 2004, chuyên chế tạo các sản 
phẩm về cơ khí tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn phục vụ cho các công trình công nghiệp, đặc biệt 
công tác lắp đặt nhà máy thủy điện cỡ vừa và nhỏ. Qua 6 năm phát triển và trưởng thành chi 
nhánh luôn có tốc độ tăng trưởng tốt với kết quả kinh doanh cao, đặc biệt năm 2009 giá trị sản 
lượng của Chi nhánh đạt mức 183,7 tỷ đồng, đóng góp 44,1% giá trị tổng sản lượng, 42,2% 
doanh thu và 39,8% lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà.  

Đứng trước sự cạnh tranh diễn ra ngày một gay gắt, yêu cầu đấu thầu trọn gói từ việc gia công 
toàn bộ thiết bị, kết cấu thép đến khâu lắp đặt hoàn chỉnh của các nhà đầu tư, Chi nhánh Công ty 
Cổ phần SOMECO Sông Đà tại Hòa Bình nhận thấy để phát triển mạnh, bền vững ngoài việc tiếp 
tục phát huy các ngành nghề truyền thống còn cần phải đổi mới, thực hiện đa dạng hóa các 
ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm. Tại thời điềm đó việc thành lập Công ty cổ phần SOMECO 
Hòa Bình nhằm tạo điều kiện để đơn vị có cơ hội phát huy nội lực và tận dụng được các ngoại 
lực của nền kinh tế trong giai đoạn đó, tạo điều kiện cho đơn vị xây dựng và thực hiện được các 
chiến lược phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và Tập đoàn Sông Đà. Vì vậy Công ty 
Cổ phần SOMECO Hòa Bình đã được thành lập theo Nghị quyết số 62/TĐSĐ-HĐQT của Hội đồng 
Quản trị Tập đoàn Sông Đà ban hành ngày 20 tháng 07 năm 2010 về việc đồng ý cho phép thành 
lập Công ty Cổ phần SOMECO Hòa Bình trực thuộc Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà.  

Ngày 31 tháng 08 năm 2010, Công ty chính thức được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh số 5400351298 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp với trụ sở đóng tại 
Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình. Công ty có số vốn điều lệ ban 
đầu là 15 tỷ VNĐ. 

 

2.2. Một số thông tin chính  
Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO HÒA BÌNH  

Tên Tiếng Anh HOA BINH SOMECO JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt SOMECO HB 

Giấy phép thành 
lập 

số 5400351298 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 
31/08/2010  

Trụ sở chính 
Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 
Bình 

Điện thoại 02183 883589 
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Fax 02183 854164 

Website http://www.someco.com.vn   

Vốn điều lệ 15.000.000.000 đồng 

 

Lĩnh vực kinh 
doanh chính 

 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; 

 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu; 

 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 

 Vận tải hành khách đường bộ khác; 

 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

 Gia công, chế tạo thiết bị, kết cấu thép; 

 Lắp đặt các thiết bị cơ-điện cho các công trình, dự án điện, xi măng, hóa chất 
và các ngành công nghiệp khác; 

 Sản xuất, mua bán khí ôxy công nghiệp; 

 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: công nghiệp, đường dây và trạm biến 
áp đến 500KV và các hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; 

 Đầu tư, xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ và các loại hình sản 
xuất, kinh doanh điện khác; 

 ... 
 

2.3. Cơ cấu cổ đông  
Bảng 07: Cơ cấu cổ đông SOMECO Hòa Bình tại 31/12/2012 

Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị (đồng) % vốn điều lệ 

1. Trong nước 1 765.000 7.650.000.000 51 

Tổ chức 1 765.000 7.650.000.000 51 

Cá  nhân 186 735.000 7.350.000.000 49 

2. Nước ngoài - - - - 

Tổ chức - - - - 

Cá  nhân - - - - 

Tổng cộng 187 1.500.000 15.000.000.000 100 

Nguồn: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 31/12/2012 của 
CTCP SOMECO Hòa Bình. 
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Bảng 08: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần Công ty tại thời điểm 31/12/2012 

Cổ đông Địa chỉ  Số lượng 
cổ phần Giá trị Tỷ lệ nắm giữ 

trên VĐL      

CTCP 
SOMECO 
Sông Đà 

Tầng 15, khu B Tòa nhà Sông 
Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình,Từ 
Liêm, Hà Nội 

765.000 7.650.000.000 51% 

Nguồn: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 31/12/2012 của 
CTCP SOMECO Hòa Bình. 

 

Bảng 09: Cơ cấu cổ đông sáng lập SOMECO Hòa Bình tại 31/12/2012 

TT Tên cổ đông CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ phần     
(cổ phần) 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

1 CTCP Someco Sông Đà 5400240573 Số nhà 47, ngõ 115, đường 
Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

765.000 51% 

2 Ông Phan Tuấn Anh 113317998 Tổ 5, Phường Hữu Nghị, TP. Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình 

20.000 1,33% 

3 Ông Phạm Đức Trọng 013067978 P409C3, Tập thể Giáp Bát, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội 

10.000 0,67% 

4 Bà Phạm Thị Canh 113369399 Tổ 1, Phường Thịnh Lang, TP. 
Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình 

10.000 0,67% 

5 Ông Trần Thanh Sơn 112368438 số 47, ngõ 5, tổ 15 Phường Kiến 
Xương, Quận Hà Đông, Hà Nội 

20.000 1,33% 

6 Cổ đông khác   675.000 45% 

 Tổng   1.500.000 100% 

(Nguồn: Theo Giấy phép thành lập số 5400351298 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp 

ngày 31/08/2010 do CTCP SOMECO Hòa Bình cung cấp) 
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2.4. Cơ cấu tổ chức  

Cơ cấu tổ chức của công ty SOMECO Hòa Bình 

 

Công ty mẹ:  

Công ty Cổ phần Someco Sông Đà 

 Địa chỉ: Tầng 15 khu B – Tòa nhà Sông Đà – Đường Phạm Hùng – Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Someco Hòa Bình: 7.650.000.000 đồng, chiếm 51% vốn 
điều lệ 
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2.5. Hoạt động kinh doanh (2010-2012) 
Kết quả kinh doanh giai đoạn 2010 - 2012 

Đơn vị: tỷ đồng 

Nguồn: BCTC kiểm toán của SOMECO Hòa Bình 2010 – 2012 

Thu nhập lớn nhất của SOMECO Hòa Bình đến từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp 
là xây dựng các công trình thủy điện, chiếm đến 99% thu nhập của Công ty.  

Các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận cho giai đoạn 2010 – 2012 có xu hướng tăng ổn định. 
Doanh thu xây dựng luôn có một độ trễ nhất định so với tình hình nền kinh tế do tính chất đặc 
trưng của ngành khi các công trình thủy điện thường được thi công trong một khoảng thời gian 
khá dài, doanh thu chủ yếu được ghi nhận vào cuối dự án. Vì vậy dù 2011 là một năm kinh tế 
khó khăn nhưng doanh thu của SOMECO Hòa Bình vẫn tương đối tốt. Tình hình khó khăn chủ 
yếu nhìn thấy rõ rệt hơn từ năm 2012 khi doanh thu giảm đáng kể, chỉ đạt hơn 70% so với năm 
2011. 

Mặc dù năm 2012 doanh thu giảm nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận sau thuế 
trên doanh thu qua các năm vẫn có xu hướng tăng. Cụ thể, từ năm 2010 đến 2012, tỷ suất lợi 
nhuận gộp lần lượt là 28,66%, 24,6%, 32,38%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3,99%, 
4,59%, 4,42%. Năm 2012 tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn năm 2011 nhưng tỷ suất lợi nhuận sau 
thuế lại thấp hơn, nguyên nhân chủ yếu do chi phí dự phòng trong chi phí quản lý doanh nghiệp 
(hơn 3,5 tỷ đồng) và các khoản chi phí khác như tiền thuế bị phạt, bị truy thu; tiền phạt chậm 
nộp bảo hiểm (gần 1,3 tỷ đồng) tăng đột biến trong năm này. 
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2.6. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm 

Giá trị sản lượng dịch vụgiai đoạn 2010 – 2012 

 Đơn vị: tỷ đồng 

 

Bảng 10: Cơ cấu sản phẩm, dịch vụ 

Tên sản phẩm dịch vụ Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Doanh thu Tỷ 
trọng 
(%) 

Doanh thu Tỷ trọng  
(%) 

Doanh thu Tỷ trọng 
(%) 

Doanh thu hoạt động 
xây dựng 

27,11 99,17% 156,01 99,16% 109,13 99,07% 

Doanh thu hoạt động 
kinh doanh khác 

0,22 0,83% 1,31 0,84% 1,03 0,93% 

Tổng Cộng 27,33 100% 157,32 100% 110,16 100% 

Nguồn: BCTC kiểm toán của SOMECO Hòa Bình 2010 – 2012 

Doanh thu của công ty giai đoạn 2010-2012 nhìn chung khá ổn định. Năm 2010, Công ty chỉ hoạt 
động 3 tháng cuối năm nên doanh thu đạt ở mức thấp khoảng hơn 27,3 tỷ đồng. Năm 2011 và 
2012, Công ty hoạt động đi vào ổn định và doanh thu cũng ở mức khá cao, đặc biệt năm 2011 
với doanh thu đạt hơn 157,3 tỷ đồng.  

Qua biểu đồ trên, có thể nhận thấy doanh thu từ hoạt động xây dựng là nguồn thu chính của 
SOMECO Hòa Bình, chiếm tỷ trọng rất lớn (trên 99%), các hoạt động kinh doanh chiếm một tỷ 
trọng rất nhỏ, chưa đến 1%. Tỷ trọng này thay đổi không đáng kể từ khi thành lập đến nay. 
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2.7. Kết quả hoạt động kinh doanh (2011-2012) lũy kế đến Quý I 
2013  

a. Tóm tắt một số chỉ tiêu kinh doanh  
Bảng 11: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011-2012 và Quý 1/2013 

Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 
2012 

% tăng 
giảm 

Quý 1/ 
2013 

Tổng giá trị tài sản 242,25 215,99 -10,84% 211,47 

Doanh thu thuần 157,32 110,16 -29,98% 20,62 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 9,82 7,24 -26,26% 3,59 

Lợi nhuận khác  (0,15) (0,95) 518,87% (2,21) 

Lợi nhuận trước thuế 9,67 6,29 -34,94% 1,37 

Lợi nhuận sau thuế 7,23 4,86 -32,70% 1,03 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 40,30% - - - 

Nguồn: BCTC kiểm toán của SOMECO Hòa Bình 2010 – 2012 

b. Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính 
Bảng 12: Một số chỉ tiêu tài chính 

Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

1. Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,09 1,24 

2. Hệ số thanh toán nhanh 0,84 1,03 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

1. Hệ số Nợ/Tổng tài sản 90,67% 88,97% 

2. Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 972,28% 806,68% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

1. Số ngày các khoản phải thu 321,05 568,50 

2. Số ngày các khoản phải trả 70,52 162,77 

3. Số ngày hàng tồn kho 184,07 212,71 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

1. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 4,59% 4,42% 

2. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 31,99% 20,42% 
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Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 

3. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 2,98% 2,25% 

4. Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 6,24% 6,57% 

5. Thu nhập trên cổ phần (EPS) 4.818,66 3.243,18 

6. Giá trị sổ sách (BV) 15.061,56 15.881,04 

(Nguồn: BCTC kiểm toán của SOMECO Hòa Bình 2010 – 2012) 

 

c. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty trong năm báo cáo  

 Thuận lợi 

- Công ty cổ phần SOMECO Hòa Bình là đơn vị thành viên chủ lực của SOMECO Sông Đà  nên 
ngoài các công trình mà Công ty được giao thầu từ Công ty mẹ - Công ty cổ phần SOMECO Sông 
Đà, Công ty còn được Tập đoàn Sông Đà tin cậy giao cho nhiều công trình trọng điểm thông qua 
Công ty mẹ. 

- Với bề dày kinh nghiệm gần chục năm hoạt động, Công ty cổ phần SOMECO Hòa Bình cùng với 
SOMECO Sông Đà đã chiếm lĩnh thị trường khu vực cả nước trong nhiều năm nay, hiện nay 
Công ty là một trong những doanh nghiệp đứng đầu khu vực về lĩnh vực thi công, chế tạo lắp 
đặt thiết bị kết cấu xây lắp. 

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, có kinh nghiệm lâu năm, có kiến thức sâu rộng 
về máy móc thiết bị giúp cho Công ty luôn thực hiện tốt các yêu cầu của chủ đầu tư và đảm bảo 
cho các sản phẩm của Công ty đạt chất lượng tốt nhất, với thời gian thi công nhanh nhất. 

- Công ty có một loạt các nhà cung cấp nguồn nguyên vật liệu đầu vào là những bạn hàng lâu 
năm của Công ty nên Công ty đã chủ động được phần lớn lượng vật tư và các chi phí đầu vào 
khác trên cơ sở chào giá cạnh tranh của các đối tác cung cấp làm giảm giá thành sản phẩm, tăng 
hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh. 

- Sự chỉ đạo và đề ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các cấp lãnh đạo Tổng công ty, Công ty mẹ và bản thân Công ty nói riêng là 
nhân tố làm nên thắng lợi của Công ty trong năm qua. 

 Khó khăn 

- Xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế, hội nhập với khu vực và quốc tế làm tăng sức ép cạnh tranh 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Năm 2012 kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cuộc khủng hoảng nợ công ở 
Châu Âu vẫn còn tiếp diễn từ khi bùng nổ vào năm 2010. Nền kinh tế Mỹ dù đã có những dấu 
hiệu phục hồi nhưng sự phục hồi còn khá chậm chạp. 

- Về tình hình trong nước, giai đoạn 2010 – 2012 thực sự là giai đoạn khó khăn khi GDP liên tục 
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giảm mạnh từ 6,78% năm 2010 xuống tương đối thấp 5,03% năm 2012; lạm phát tăng cao từ 
11,75% lên 18,13% nhưng nhờ các chính sách tài khóa và tiền tệ chặt chẽ của Chính phủ trong 
nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô được thực thi từ năm 2011 đã giúp kiểm soát lạm phát khá tốt ở 
mức 6,81%. 

- Bên cạnh đó, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tài trợ cho các dự 
án đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh như: Đổi mới máy móc thiết bị, góp vốn xây dựng các 
công trình lớn. Điều này làm hạn chế tính cạnh tranh của Công ty so với các đơn vị bạn. 

- Địa bàn thi công dàn trải gây khó khăn cho công tác quản lý và điều hành, kéo theo bộ máy mở 
rộng làm phát sinh chi phí quản lý. 

- Giá cả các loại nhiên liệu trên thị trường phụ thuộc vào sự biến động của giá cả trên thế giới. 
Trong thời gian qua giá cả nhiên liệu luôn có xu hướng biến động tăng, làm gia tăng chi phí 
hoạt động của máy móc thiết bị, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng tương ứng.  

 

2.8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng 
ngành  
Công ty cổ phần Someco Hòa Bình là một đơn vị chủ lực, đóng góp giá trị đáng kể vào hoạt động 
và kết quả kinh doanh của toàn bộ Someco Sông Đà. Đây là công ty con tập trung những dự án 
trọng điểm với giá trị lớn, chủ yếu thi công các dự án của Someco Hòa Bình và Tổng Công ty 
Sông Đà. Trong khi đó, Công ty cổ phần Someco Sông Đà là một đơn vị mũi nhọn của Tổng công 
ty Sông Đà hoạt động đa ngành nghề, trong đó lấy nghề cơ khí chế tạo và lắp máy làm chủ đạo để 
xây dựng và phát triển doanh nghiệp. 

Với sự lớn mạnh của đội ngũ CBCNV, Công ty cổ phần SOMECO  Hoà Bình liên tục đầu tư nâng 
cao trình độ kỹ thuật, năng lực quản lý của cán bộ, kỹ sư cũng như tay nghề của công nhân và 
năng lực xe máy, thiết bị. Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề 
đã được tổ chức cho CBCNV của đơn vị, đầu tư hàng loạt các dự án nâng cao năng lực xe máy, 
thiết bị. Hiện tại, Công ty cổ phần SOMECO Hoà Bình có một lực lượng xe máy, thiết bị hiện đại 
được nhập khẩu từ các nước công nghiệp phát triển như: Nhật bản, Hàn Quốc, Đức, Thụy Điển, 
Phần Lan, Mỹ, Italia… Đặc biệt, trong lĩnh vực chế tạo và lắp đặt thiết bị, đơn vị đã sử dụng công 
nghệ hàn dầm tự động, máy cắt CNC, cần trục của hãng nổi tiếng trên thế giới như Tadano, 
Favco… Chính vì vậy Công ty luôn hoàn thành các công trình được Nhà nước giao đảm bảo đúng 
tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Với phương châm “Phát huy nội lực, đa dạng hóa ngành nghề, đa 
dạng hóa sản phẩm, tiến tới xây dựng Công ty cổ phần SOMECO Hoà Bình, là một nhà thầu mạnh 
trong các gói thầu trong Tổng công ty Sông Đà và trong nước”. 
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II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP  
1. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC SÁP NHẬP 

 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ;  

 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 

 Thông tư 204/2012/TT-BTC v/v quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục thực hiện chào bán chứng 
khoán ra công chúng; 

 Thông tư 73/2013/TT-BTC Hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị 
định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều 
của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 

 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 năm 2004; 

 Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội ngày 5/7/1995 và các sửa đổi, bổ sung; 

 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4  năm  2010 về Đăng ký kinh doanh; 

 Biên bản họp giữa Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà và Công ty cổ phần 
SOMECO Hòa Bình ngày 28/05/2013. 

 

2. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC SÁP NHẬP  

Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như gia tăng 
quy mô ngành nghề hoạt động kinh doanh của mình thông qua việc mua lại Công ty cổ phần 
SOMECO Hòa Bình. Việc mở rộng hoạt động kinh doanh này sẽ giúp SOMECO Sông Đà nâng cao hiệu 
quả hoạt động, tạo giá trị gia tăng cho Công ty sau sáp nhập, từ đó làm gia tăng giá trị cổ đông do yếu 
tố cộng lực (synergy) so với nếu hai công ty hoạt động độc lập. 

 

3. LỢI ÍCH CỦA VIỆC SÁP NHẬP  

3.1. Lợi ích SOMECO Sông Đà và SOMECO Hòa Bình thu được do cộng lực các yếu tố: 

a. Nâng cao quy mô và vị thế của cả hai bên 

 Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và tổng tài sản của SOMECO Hòa Bình qua các năm đều 
khá cao trên cơ sở nguồn khách hàng của SOMECO Sông Đà. Việc sáp nhập với SOMECO Hòa 
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Bình là cơ sở để cải thiện mức tăng trưởng của SOMECO Sông Đà trong các năm tiếp theo do 
tăng quy mô doanh thu và tổng tài sản, nâng cao vị thể của SOMECO Sông Đà trên thị trường. 

 SOMECO Sông Đà và SOMECO Hòa Bình sẽ thống nhất hoàn toàn và hỗ trợ lẫn nhau trong từng 
chiến lược cung cấp dịch vụ và nâng cao năng lực xây lắp.  

b. Tăng cường năng lực cạnh tranh 

 Công ty sẽ tận dụng được lợi ích kinh tế nhờ tránh được sự chồng chéo trong quản lý và chi tiêu, 
từ đó, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường xây lắp trong nước;  

 Tạo cơ hội mở rộng quy mô, đa dạng hoá sản phẩm, tăng hiệu quả hoạt động theo quy mô, tăng 
cường năng lực cạnh tranh trên thị trường.  

 Tận dụng ưu thế về thương hiệu, kênh phân phối và hệ thống khách hàng của nhau để phát triển 
dịch vụ. 

 SOMECO Hòa Bình có thể sử dụng ưu thế về thương hiệu SOMECO Sông Đà làm lợi thế khi tiến 
hành giao dịch hoặc đàm phán với các đối tác. 

c. Gia tăng giá trị của cả hai bên  

 Việc sáp nhập Công ty cổ phần SOMECO Hòa Bình vào Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà là một 
trong những bước đi mang tính chiến lược trong định hướng phát triển của SOMECO Sông Đà 
nói riêng và Tổng công ty Sông Đà nói chung, hướng tới chiến lược hoạt động tập trung và thống 
nhất trong cả tập đoàn.  

 Tập trung quản lý các cổ đông và tập trung điều hành, từ đó phát huy được trí tuệ, đóng góp từ 
các cổ đông cũng như Ban điều hành để phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. 

 SOMECO Sông Đà có thể chuyển giao những kỹ thuật tiên tiến và công nghệ quản lý, nhà cung 
cấp, mạng lưới phân phối, công nghệ sản xuất hiện đại trong một số công đoạn phù hợp cho 
SOMECO Hòa Bình.  

 Việc sáp nhập sẽ giúp hai công ty có thể bổ sung cho nhau về nguồn lực và thế mạnh khác như 
thông tin, năng lực đấu thầu (dự báo thị trường, tình hình biến động nguyên vật liệu, nghiên cứu 
phát triển sản phẩm, thị hiếu khách hàng,…), cơ sở khách hàng, … để tăng cường hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 

 Về tài chính: hai công ty sau khi sáp nhập sẽ có thể khai thác hiệu quả thế mạnh tài chính của 
nhau, luân chuyển và khai thác hiệu quả nguồn vốn. Tận dụng ưu thế với quy mô vốn lớn nhằm 
tăng cường hiệu quả trong việc huy động vốn, giảm thiểu chi phí sử dụng vốn nhằm mang lại 
hiệu quả hoạt động cho SOMECO nói chung. 
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d. Tối ưu hóa nguồn nhân sự sẵn có:  

 Có thể luân chuyển cán bộ ở những bộ phận có cùng chức năng để tăng cường cho những bộ 
phận cần mở rộng nhưng nhân sự còn mỏng. Chi phí quản lý doanh nghiệp của SOMECO tại 
SOMECO Hòa Bình sẽ được tinh giảm do tiết kiệm chi phí trả cho bộ máy nhân sự, tiết kiệm chi 
phí kế toán, kiểm toán hàng năm do không phải hạch toán riêng. 

 Ngoài ra việc SOMECO Hòa Bình sáp nhập với SOMECO sẽ làm cho việc chỉ đạo, điều hành thực 
hiện các kế hoạch kinh doanh tại SOMECO Hòa Bình được trực tiếp và sâu sát hơn vì không phải 
qua cấp quản lý trung gian. 

3.2. Lợi ích của các cổ đông: 

Khi hiệu quả hoạt động được gia tăng sau sáp nhập nhờ cộng lực các yếu tố như cắt giảm chi phí ở 
những bộ phận có cùng chức năng, tăng doanh thu, nâng cao tiềm lực tài chính sẽ làm gia tăng giá 
trị vốn góp của chủ sở hữu. Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất của một Công ty cổ phần. Ngoài 
ra, cổ đông của SOMECO Hòa Bình được hưởng những lợi ích sau: 

 Tăng tính thanh khoản của việc nắm giữ cổ phiếu: việc chuyển đổi lấy cổ phần của SOMECO 
Sông Đà - cổ phiếu đã niêm yết tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cổ đông có nhu cầu giao dịch 
trên thị trường chứng khoán. SOMECO Sông Đà đã niêm yết trên thị trường chứng khoán nên 
các cổ phần của SOMECO Hòa Bình sau khi được hoán đổi thành cổ phần của SOMECO Sông Đà 
(Mã chứng khoán: MEC) sau sáp nhập sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội, đồng nghĩa 
với việc tăng tính thanh khoản cũng như tính minh bạch về thông tin cho các cổ đông. 

 Trở thành cổ đông của Công ty mẹ: SOMECO Sông Đà là doanh nghiệp lớn, có ngành nghề kinh 
doanh đặc thù, kinh doanh có hiệu quả, được bảo vệ quyền lợi bởi các cơ quan quản lý Nhà 
Nước (UBCKNN, Sở GDCK). Theo quy định pháp luật hiện hành, các công ty niêm yết được yêu 
cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công bố thông tin và bảo đảm minh bạch về quản trị, 
tài chính và các hoạt động kinh doanh. Trở thành chi nhánh của SOMECO Sông Đà sẽ giúp nâng 
cao tính minh bạch của SOMECO Hòa Bình theo chuẩn mực mới dành cho Công ty niêm yết. 

 

4. CAM KẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HAI BÊN 

 Hai Bên thỏa thuận giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến Việc Sáp Nhập giữa hai 
Bên phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; 

 Hai Bên đảm bảo Việc Sáp Nhập không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. 

 Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Việc Sáp 
Nhập của hai Bên phải có trách nhiệm bảo mật thông tin trước khi Hội đồng quản trị của hai 
Bên thông qua Phương án Sáp nhập; 

 Hai Bên có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác và thống nhất trong quá trình xây dựng 
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Phương án Sáp Nhập cho Bên còn lại, cho Tổ Chức Tư Vấn và cho cơ quan có thẩm quyền liên 
quan đến Việc Sáp Nhập; 

 Hai Bên đồng ý việc CTCP SOMECO Sông Đà làm đại diện làm việc với Tổ Chức Tư Vấn để xử lý 
các vấn đề liên quan đến Việc Sáp Nhập. 

Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông hai Bên thông qua Việc Sáp Nhập, hai Bên cùng cam 
kết như sau: 

 Hai Bên thực hiện ký kết Hợp đồng Sáp nhập theo mẫu Dự thảo Hợp đồng Sáp nhập đã được 
Đại hội đồng cổ đông hai Bên thông qua; 

 CTCP SOMECO Sông Đà tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã được ký trước đây giữa CTCP 
SOMECO Hòa Bình và những cán bộ, nhân viên của CTCP SOMECO Hòa Bình; 

 CTCP SOMECO Sông Đà kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ đối với những hợp đồng, thỏa 
thuận mà CTCP SOMECO Hòa Bình đã cam kết với bên thứ ba; 

 CTCP SOMECO Hòa Bình phối hợp cùng CTCP SOMECO Sông Đà thực hiện thủ tục bàn giao, 
chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản của CTCP SOMECO Hòa Bình cho CTCP SOMECO Sông Đà 
theo quy định của pháp luật trong vòng 60 ngày kể từ ngày CTCP SOMECO Sông Đà được cấp 
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi do sáp nhập CTCP SOMECO Hòa Bình; 

 Kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng Sáp nhập cho tới khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, hai Bên 
cam kết không thực hiện việc chia tách cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu; 

 Hai Bên cam kết không đơn phương hủy bỏ Hợp đồng Sáp nhập. 

Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông hai Bên thông qua Việc Sáp Nhập, CTCP SOMECO 
Sông Đà cam kết về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ đông CTCP SOMECO Hòa Bình 
như sau: 

 CTCP SOMECO Sông Đà cam kết xây dựng Hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng gửi cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu phổ thông với mệnh giá là 
10.000 VND/cổ phiếu để hoán đổi với cổ phần của CTCP SOMECO Hòa Bình cho tất cả các cổ 
đông của CTCP SOMECO Hòa Bình có trong danh sách do CTCP SOMECO Hòa Bình chốt tại ngày 
do hai bên thỏa thuận và thông báo bằng văn bản tới các cổ đông SOMECO Hòa Bình (gọi là 
“Ngày Chốt Danh Sách“), ngoại trừ chính CTCP SOMECO Sông Đà, theo tỷ lệ hoán đổi trong 
Phương án Sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông hai Bên thông qua; 

 Việc xây dựng Hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng nói trên được thực hiện trong vòng chín 
mươi (90) ngày kể từ ngày hai Bên ký kết Hợp đồng Sáp nhập; 

 Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành cổ phiếu ra công chúng nói 
trên, CTCP SOMECO Sông Đà cam kết cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần CTCP SOMECO Sông 
Đà cho các cổ đông sở hữu cổ phần CTCP SOMECO Hòa Bình nói trên trong vòng chín mươi (90) 
ngày kể từ ngày thu lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của CTCP SOMECO Hòa Bình mà cổ 
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đông đó đang sở hữu. 

5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA VIỆC SÁP NHẬP  

5.1. THUẬN LỢI 

 Việc sáp nhập là phù hợp, kịp thời với chủ trương, chính sách của Nhà nước về việc tái cấu trúc 
doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo vững mạnh, an toàn, hiệu quả, đủ điều kiện để tồn tại và phát 
triển, đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập; 

 Việc sáp nhập sẽ mang lại những lợi ích to lớn so với việc các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động 
riêng rẽ nhờ tăng quy mô tổng tài sản, tăng vị thế, phạm vi hoạt động đa dạng và khép kín hơn 
nên uy tín, thương hiệu, hiệu quả quản lý tài chính – đầu tư có điều kiện nâng cao hơn... 

5.2. KHÓ KHĂN  

 Pháp luật về hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp mặc dù cũng được quy định tại một số 
văn bản pháp lý khác nhau nhưng chưa có quy định cụ thể để điều chỉnh riêng cho hoạt động 
này. Do đó, nội dung về quyền biểu quyết của cổ đông trong Hợp đồng sáp nhập và trong việc tổ 
chức lại doanh nghiệp (trong đó sáp nhập là một hình thức) còn có những cách hiểu khác nhau 
dẫn đến những người lãnh đạo của các bên tham gia sáp nhập phải hết sức nỗ lực để có được sự 
đồng thuận và quyết tâm cao của các cổ đông nếu các cổ đông lớn và những người có liên quan 
không được quyền biểu quyết theo quy định của Điều 120 Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là đối với 
một công ty đại chúng đang niêm yết có số lượng cổ đông bên ngoài lớn như CTCP SOMECO 
Sông Đà; 

 Thị trường chứng khoán giai đoạn vừa qua suy giảm nghiêm trọng, lãi suất tăng cao làm một số 
doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn tạm thời. Kết quả kinh doanh năm 2012 hoặc mức giá 
giao dịch hiện tại của các cổ phiếu (có yếu tố ngắn hạn) có thể ảnh hưởng đến nhìn nhận, đánh 
giá của các cổ đông về giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn. 

 

6. PHƯƠNG THỨC SÁP NHẬP  

Bên nhận sáp nhập (Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà) thực hiện xây dựng hồ sơ chào bán cổ 
phần ra công chúng để hoán đổi hoán đổi lấy cổ phần của Bên bị sáp nhập (Công ty cổ phần 
SOMECO Hòa Bình) trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

Sau khi có chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc Bên nhận sáp nhập phát hành 
cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi lấy cổ phần của Bên bị sáp nhập cho tất cả các cổ đông hiện 
hữu của Bên bị sáp nhập (trừ cổ đông là Bên nhận sáp nhập) tại Ngày Chốt Danh Sách sẽ được 
Bên nhận sáp nhập cấp giấy chứng nhận cổ đông sau khi thu lại giấy chứng nhận cổ đông được cấp 
bởi Bên bị sáp nhập. 
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Bên bị sáp nhập tiến hành chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của 
mình sang Bên nhận sáp nhập. Bên nhận sáp nhập thực hiện việc kế thừa toàn bộ các quyền, lợi 
ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động và các nghĩa vụ 
khác của Bên bị sáp nhập. Sau đó, Thời gian và nội dung cụ thể được quy định tại Hợp đồng Sáp 
nhập được ký kết giữa hai Bên. 

Bên nhận sáp nhập hỗ trợ cổ đông việc mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán, lưu ký và 
niêm yết cổ phần của Bên nhận sáp nhập mà cổ đông nhận được sau việc hoán đổi. 

7. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO HÒA 
BÌNH SAU SÁP NHẬP 

Công ty Cổ phần Someco Hòa Bình sẽ trở thành một chi nhánh của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà 
sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu. 

8. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI  

8.1. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ SOMECO SÔNG ĐÀ 

Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà (sau sáp nhập) sẽ phải tăng vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề 
kinh doanh… nên việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ là tất yếu. Theo đó, ngoài các nội dung cần được bổ 
sung/thay đổi từ việc sáp nhập như vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, các nội dung khác của Điều lệ 
sau sáp nhập sẽ vẫn được giữ nguyên, để đảm bảo tính kế thừa đồng thời phản ánh đúng tinh thần 
của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và yêu cầu về quản lý, tổ chức và hoạt động của công ty sau 
sáp nhập.  

 

8.2. CHUYỂN GIAO TÀI SẢN – CÔNG NỢ  

Báo cáo tài chính tại ngày 30 tháng 09 năm 2013 của CTCP SOMECO Sông Đà và CTCP SOMECO Hòa 
Bình sẽ là cơ sở cho việc hợp nhất các số liệu kế toán và chuyển giao tài sản.  

Không tiến hành đánh giá lại tài sản khi sáp nhập. Việc sáp nhập tài sản căn cứ trên giá trị còn lại 
trên sổ sách kế toán của từng doanh nghiệp. 

Đối với bất động sản và động sản có đăng ký quyền sở hữu (nếu có), CTCP SOMECO Hòa Bình tiến 
hành lập danh mục tài sản và liệt kê đầy đủ các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, tình trạng pháp lý 
cũng như nguyên giá và giá trị còn lại của từng tài sản. Đối với các động sản không phải đăng ký 
quyền sở hữu, công cụ lao động, CTCP SOMECO Hòa Bình tiến hành lập danh mục ghi rõ nguyên giá 
và giá trị còn lại. Các số liệu và thông tin được cập nhật cho đến ngày CTCP SOMECO Hòa Bình bàn 
giao, chuyển quyền sở hữu các tài sản nói trên cho CTCP SOMECO Sông Đà. 

Ngay sau khi nhận bàn giao, chuyển quyền sở hữu các tài sàn từ CTCP SOMECO Hòa Bình, CTCP 
SOMECO Sông Đà tiếp tục hạch toán và tính khấu hao theo phương pháp và thời hạn khấu hao của 
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từng tài sản mà CTCP SOMECO Sông Đà đã đăng ký và thực hiện với cơ quan thuế trước đó. 

Các Bên sẽ thành lập Hội đồng chuyển giao tài sản nhằm quản lý, giám sát việc bàn giao, chuyển 
quyền sở hữu tài sản từ CTCP SOMECO Hòa Bình sang CTCP SOMECO Sông Đà. Thành phần của Hội 
đồng do các bên thống nhất nhưng Chủ tịch HĐQT của CTCP SOMECO Sông Đà sẽ là Chủ tịch Hội 
đồng chuyển giao tài sản và là người chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuyển giao tài sản. 

CTCP SOMECO Sông Đà tiếp nhận và thực thi các quyền của chủ sở hữu đối với thương hiệu, hình 
ảnh, tên gọi, các tài sản thuộc sở hữu trí tuệ khác của CTCP SOMECO Hòa Bình ngay sau khi được 
CTCP SOMECO Hòa Bình chuyển giao. 

Hai Bên cam kết không thực hiện với bên thứ ba việc mua, bán, trao đổi tài sản có tổng giá trị lớn 
hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản và/hoặc việc trích lập, sử dụng các quỹ  tại Báo cáo 
tài chính Quý gần nhất của từng Bên của hai Bên nếu không có sự đông ý bằng văn bản của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị của Bên còn lại, kể từ khi Hội đồng quản trị của hai Bên thông qua Phương án 
Sáp nhập cho đến khi Việc Sáp Nhập được hoàn tất hoặc Phương án Sáp nhập không được Đại 
hội đồng cổ đông của một  trong hai Bên thông qua. 

 

8.3. SẮP XẾP VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  

CTCP SOMECO Sông Đà tiếp nhận toàn bộ lao động của CTCP SOMECO Hòa Bình và chịu trách nhiệm 
trả lương, các quyền lợi khác cho người lao động theo các hợp đồng lao động đã được ký kết với 
CTCP SOMECO Hòa Bình. 

Sau khi sáp nhập, mọi quyền lợi, chế độ của người lao động do CTCP SOMECO Sông Đà thực hiện 
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Quyền lợi, chế độ đãi ngộ cán bộ, nhân viên của CTCP SOMECO Hòa Bình sẽ được CTCP SOMECO 
Sông Đà điều chỉnh (nếu có) theo hướng bình quân chung theo đúng các chính sách hiện hành của 
SOMECO Sông Đà cho người lao động tại đây. 

Sau khi sáp nhập, CTCP SOMECO Sông Đà sẽ tạo điều kiện để các tổ chức công đoàn cơ sở hiện tại 
của các bên tiến hành sáp nhập thành một công đoàn cơ sở duy nhất. Việc sáp nhập các công đoàn 
cơ sở được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, khi xây dựng phương án sử dụng 
lao động sẽ có sự tham gia của tổ chức công đoàn cơ sở sáp nhập.  

CTCP SOMECO Hòa Bình chịu trách nhiệm cung cấp danh sách cán bộ nhân viên doanh nghiệp mình 
(gồm lý lịch trích ngang, thời gian công tác...) cho CTCP SOMECO Sông Đà để làm cơ sở thực hiện 
Phương án sắp xếp lại lao động.  

Việc sắp xếp lại lao động phải đảm bảo nguyên tắc nhanh chóng ổn định tổ chức và đảm bảo hoạt 
kinh doanh không bị gián đoạn. 
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8.4. TRÌNH TỰ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP 

Hội đồng quản trị CTCP SOMECO Sông Đà phối hợp với Tổ Chức Tư Vấn xây dựng dự thảo Phương 
án Sáp nhập, Hợp đồng Sáp nhập, Điều lệ sửa đổi.  

Hội đồng quản trị CTCP SOMECO Sông Đà chịu trách nhiệm thống nhất dự thảo Phương án Sáp 
nhập, Hợp đồng Sáp nhập với Hội đồng quản trị CTCP SOMECO Hòa Bình. 

Hội đồng quản trị hai Bên phê duyệt các tài liệu trên, trình Đại hội đồng cổ đông từng bên thông 
qua. 

Đại hội đồng cổ đông CTCP SOMECO Sông Đà thông qua Phương án Sáp nhập, Hợp đồng Sáp nhập, 
Điều lệ sửa đổi. 

Đại hội đồng cổ đông CTCP SOMECO Hòa Bình thông qua Phương án Sáp nhập, Hợp đồng Sáp nhập. 

Hội đồng quản trị hai Bên ký kết Hợp đồng Sáp nhập. 

CTCP SOMECO Sông Đà phối hợp với Tổ Chức Tư Vấn xây dựng Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công 
chúng để hoán đổi cổ phần CTCP SOMECO Hòa Bình trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp 
thuận. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận Hồ sơ chào bán. 

 

8.5. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN  
Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà 

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phiếu 

Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán   : 735.000 cổ phiếu 

Tỷ lệ hoán đổi  : 1:1 (01 cổ phần SOMECO Hòa Bình đổi lấy 01 cổ 
phần SOMECO Sông Đà) 

Đối tượng chuyển đổi : Cổ đông hiện hữu tại Ngày Chốt Danh Sách của 
Công ty cổ phần SOMECO Hòa Bình 

Thời gian dự kiến phát hành : Từ 01/08 đến 31/12 năm 2013 

Phương thức phân phối  : Phân phối trực tiếp tại trụ sở CTCP SOMECO Hòa 
Bình 
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8.6. PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHẦN  

Sau khi nhận giấy chứng nhận sở hữu, các cổ đông hoán đổi cổ phiếu CTCP SOMECO Hòa Bình lấy cổ 
phiếu CTCP SOMECO Sông Đà được CTCP SOMECO Sông Đà hỗ trợ các công việc sau: 

 Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán có uy tín, kinh nghiệm;  

 Lưu ký cổ phần tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; 

 Niêm yết cổ phần trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
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9. DỰ KIẾN LỘ TRÌNH SÁP NHẬP 
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III. PHƯƠNG ÁN KINH DOANH SAU SÁP NHẬP  
10. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SAU SÁP NHẬP 

Tiếp tục xây dựng Công ty SOMECO Sông Đà trở thành một nhà thầu mạnh về quy mô vốn, năng lực 
thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, năng lực quản trị tiên tiến đa dạng về sản phẩm và thị 
trường, có khả năng hợp tác và hội nhập thành công với các đối tác trong nước và quốc tế. Đẩy 
mạnh các hoạt động sau đây: 

 Tiếp tục nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt các thiết bị cơ khí thuỷ công, thiết bị nâng thuỷ 
lực, cầu trục chân dê, cầu trục gian máy, đường ống áp lực và lắp đặt thiết bị cơ điện của các nhà 
máy thuỷ điện. 

 Tiếp tục triển khai tính toán thiết kế cho mô hình cầu trục có sức nâng tới 300 tấn; sẽ áp dụng 
kết quả này cho việc thiết kế chế tạo hệ thống cầu trục gian máy 2x250 tấn, công trình thủy điện 
Xekaman 1 và các công trình thủy điện khác. 

 Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu thiết kế và chế tạo cần trục tháp 30 tấn-70m, sau đó là 
40 tấn-80 m. 

 Nghiên cứu, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt các thiết bị cho điểm đỗ xe tự động 
trong các Đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.  

 Nghiên cứu công nghệ thi công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép cho các công trình giao thông, cầu 
đường và các nhà ga, đường tầu điện ngầm và đường tầu điện trên cao, chuẩn bị tham gia dự 
thầu thi công các loại hình công việc này tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ thi công Hầm theo phương pháp TBM theo định hướng của 
Tổng công ty Sông Đà, nghiên cứu khả năng chế tạo, cung cấp một số thiết bị cho dây chuyền 
TBM như : Vòm đầu mũi khoan, Băng tải đất đá, vít tải, ống dẫn vật liệu lỏng, các kết cấu thép 
phụ trợ… 

 Đào tạo cán bộ, nghiên cứu kết cấu chuyên ngành của nhà máy điện nguyên tử, chuẩn bị phương 
án tham gia chế tạo và lắp đặt một số hạng mục của nhà máy điện hạt nhân số 1 của nước ta tại 
Ninh Thuận.  

 Dự đoán định hướng phát triển năng lượng tái tạo trong tương lai như năng lượng gió, mặt trời, 
sinh khối, địa nhiệt… 

 Đa dạng hóa, hợp tác liên danh, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ Nhật bản có kỹ thuật cao để nâng cao tính cạnh tranh. Tiếp thu trình độ khoa 
học kỹ thuật, định hướng chuyển đổi, cung cấp các sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho các nhà 
đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 
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11. KẾ HOẠCH KINH DOANH SAU SÁP NHẬP 

Căn cứ : 

 Nghị quyết số 14/TĐSĐ-HĐTV ngày 14/02/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà 
(Nay là Tổng công ty Sông Đà) V/v "Thông qua kế hoạch SXKD 5 năm (2011 - 2015) của Công ty 
cổ phần SOMECO Sông Đà"; 

 Nghị quyết số 70/TCT-HĐTV ngày 19/2/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà 
V/v "Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà". 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

 

 

Kế hoạch đầu tư 

 

 


