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1. Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá:    10,000 đồng/cổ phiếu 

3. Tổng số chứng khoán đăng ký niêm yết:  18,980,200 cổ phiếu 

Trong đó:  

+ Số cổ phiếu hạn chế của HĐQT & BKS: 13,190 cổ phiếu 

 + Số cổ phiếu hạn chế của cổ đông nội bộ: 736,320 cổ phiếu 

 + Số cổ phiếu hạn chế của cổ đông bên ngoài (do thế chấp cầm cố): 56,650 cổ phiếu. 

4. Giá dự kiến niêm yết:  36,000 đồng/cổ phiếu   

5. Phương pháp tính giá:  

 Phương pháp so sánh P/E: 

Chỉ số P/E bình quân trên thị trường niêm yết tại TTGDCK TP. HCM 

9 tháng đầu năm 2006  

18.17 lần

Thu nhập trên mỗi cổ phần của Tường An năm 2005 2,112 đồng/cổ phần

Giá cổ phiếu của Tường An theo phương pháp so sánh P/E 38,369 đồng/cổ phần

 Phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF: 

Cổ tức chi trả năm 2006 1,200 đồng/cổ phần

Tỷ lệ hoàn vốn cần thiết 13.25%

Giả định tốc độ tăng trưởng hàng năm 10%

Giá cổ phiếu của Tường An theo phương pháp chiết khấu dòng tiền 36,923 đồng/cổ phần

 

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

- Thực hiện theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 về tỷ lệ tham gia của bên 

nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam và Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 

17/10/2005 hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ 

tướng chính phủ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An. 

Các cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua bán với tỷ lệ tối đa là 49% cổ phiếu của 

Công ty . 
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- Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông là người nước ngoài tại Công ty hiện nay là 15.19% (đến thời 

điểm ngày 30/10/2006). 

 

7. Các loại thuế có liên quan. 

- Do Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ 

phần vào tháng 10 năm 2004 và đầu tư mở rộng, nên Công ty được miễn thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong 2 năm (từ tháng 01/2005 đến 12/2006) và được giảm 50% thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong 02 năm tiếp theo, tức là từ tháng 01/2007 đến 12/2008. 

- Khi dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoàn thành, Công ty sẽ được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN theo 

quy định (dự kiến được hưởng từ năm 2007 hoặc 2008). Như vậy tại thời điểm năm 2007 Công 

ty có thể được hưởng 2 chính sách ưu đãi về thuế TNDN, nhưng theo quy định hiện hành tại 

cùng 1 thời điểm doanh nghiệp chỉ được lựa chọn đăng ký 1 chính sách ưu đãi. Căn cứ vào tình 

hình thực tế, Công ty sẽ xin hưởng chính sách thuế có lợi nhất cho Công ty.  

- Sau khi niêm yết chứng khoán tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 

Công ty được giảm 50% thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm kể từ ngày niêm 

yết. (theo thông tư số 74/2000/TT-BC ngày 19/07/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 

39/2000/QĐ-TT ngày 27/03/2000 của Thủ tướng chính phủ quy định đối với những tổ chức có 

chứng khoán niêm yết và hưởng ưu đãi thuế của Luật thuế TNDN hiện hành). Theo Công văn 

số 11924/TC-CST về thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết, các tổ chức có 

chứng khoán được niêm yết lần đầu được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

hai năm kể từ khi thực hiện việc niêm yết. Tuy nhiên, theo công văn số 10997/BTC-CST, kể từ 

ngày 01/01/2007, Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ công văn số 11924/TC-CST ngày 20/10/2004 và số 

5248/TC-CST ngày 29/04/2005 về ưu đãi thuế TNDN đối với các tổ chức niêm yết chứng 

khoán, tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán. Các tổ chức có chứng khoán niêm yết hoặc 

đăng ký giao dịch chứng khoán tại các TTGDCK trước ngày 01/01/2007 sẽ vẫn tiếp tục được 

hưởng ưu đãi thuế TNDN theo công văn số 11924 và 5248 cho thời gian còn lại. 

- Hiện nay thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các mặt hàng của Công ty là 10%, thuế nhập khẩu 

nguyên liệu dầu tinh luyện là 5%, dầu thô là 3%, xuất khẩu thành phẩm (dầu thực vật các 

loại) là 0%. 
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