
 

 

 

OVERVIEW 

Hoạt động kinh doanh của công ty duy trì ổn định. Bên cạnh mảng kinh doanh xe tải truyền thống, công ty cũng đưa ra những chiến lược 

nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào tháng 6. 

Ngoài ra, Công ty đã thông qua kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền tỷ lệ 6.9%. Trong giai đoạn gần đây, rất nhiều doanh nghiệp và 

nhà đầu tư nước ngoài dành sự quan tâm và muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với TCH. 
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BẢN TIN DOANH NGHIỆP 
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TỔNG QUAN 

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 

Công ty tổ chức thành công kỳ họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019 với mục 

tiêu sản lượng và doanh số bán hàng từ mảng 

ô tô tăng tối thiểu 20%. Cùng với việc đẩy 

mạnh triển khai đồng bộ nhiều dự án bất động 

sản, Ban lãnh đạo TCH đặt mục tiêu doanh thu 

và lợi nhuận 2019 tăng gấp rưỡi so với 2018. 

TCH thông qua phương án trả cổ tức tiền 

mặt tỷ lệ 6.9%, ngày đăng ký cuối cùng là 

8/7/2019. Ước tính công ty chi khoảng 244 tỷ 

đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ban lãnh 

đạo TCH cũng lên kế hoạch trả cổ tức cho 

năm 2019 với tỷ lệ 10.5%, tăng 52% so với 

2018. 

Ngày 26/6, Ban lãnh đạo công ty đã có buổi 

gặp gỡ với Hexagon Investment Consulting – 

một công ty tư vấn tài chính của Hàn Quốc để 

cập nhật tình hình kinh doanh và triển vọng 

của TCH. Hexagon cũng bày tỏ mong muốn 

giới thiệu và tìm cơ hội đầu tư với công ty cho 

các nhà đầu tư quốc tế. 

HĐQT quyết định chủ trương đầu tư vào dự án 

mới Hoàng Huy – Sở Dầu tại thành phố Hải 

Phòng với tổng diện tích 8,500 m2. Tổng số 

vốn đầu tư ước tính là 185 tỷ đồng, dự kiến 

hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động vào 

năm 2021. 

HĐQT cũng quyết định thoái toàn bộ vốn góp 

tại CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Vinh 

Quang trước 30/9/2019. Việc thoái vốn tại Vinh 

Quang nói chung và các công ty liên kết nói 

riêng được xem như là kế hoạch tập trung tài 

chính, đầu tư cho các dự án trọng điểm. Với 

việc thoái vốn tại Vinh Quang, TCH sẽ thu về 

tối thiểu 255 tỷ đồng. 
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