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Năm 2017 là một năm quan 
trọng trong quá trình phát 
triển của công ty do đây là 
năm giao thời giữa 2 nhiệm 
kỳ (nhiệm kỳ 2012-2017 và 
nhiệm kỳ 2017-2022) của 
Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát. Đại hội cổ đông 
đã nhất trí tái bổ nhiệm toàn 
bộ thành viên trong HĐQT 
& BKS, tiếp tục điều hành 
và quản lý công ty trong 
nhiệm kỳ 2017-2022. Ông Lê 
Quốc Bình tiếp tục được tin 
tưởng giao nắm giữ chức vụ 
Tổng Giám đốc trong nhiệm 
kỳ mới.

        rong suốt nhiệm kỳ 5 năm vừa qua (2012-2017), Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát công ty CII (HĐQT & BKS), cùng với tập thể Ban Điều 
hành và cán bộ nhân viên đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiều thay đổi 
táo bạo, nổi bật là kế hoạch tái cấu trúc tài chính, huy động và tiếp cận 
nguồn vốn mới đồng thời thực hiện chiến lược tái cấu trúc toàn bộ mô 
hình quản trị công ty, danh mục đầu tư và tăng cường nguồn lực nhân 
sự, để giúp công ty CII vượt qua nhiều biến động, thăng trầm, vươn lên 
phát triển mạnh mẽ và xây dựng thành công một thương hiệu uy tín 
trong ngành đầu tư hạ tầng ở Việt Nam.

Trong giai đoạn 2012-2016, tổng doanh thu của CII tăng khoảng 2.5 
lần từ 1.078 tỷ đồng lên 2.709 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng tăng 
hơn 2 lần từ 488 tỷ đồng lên gần 1.000 tỷ đồng. Song song với với tăng 
trưởng doanh thu và lợi nhuận, công ty CII đã liên tục gia tăng danh 
mục đầu tư, và tổng tài sản theo đó đã tăng từ mức 6.638 tỷ đồng lên 
gần 17.000 tỷ đồng (khi hợp nhất tài sản của CII B&R và CII E&C) chỉ 
trong vòng 5 năm từ năm 2012 đến 2016, tương đương với tốc độ 
tăng trưởng bình quân đạt 21%/năm. Bên cạnh đó, giá trị vốn hóa thị 
trường của CII cũng tăng mạnh khoảng 3 lần từ mức 2.000 tỷ đồng 
năm 2012 lên tới 6.400 tỷ đồng tại năm 2016. 

NHIỆM KỲ MỚI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
& BAN KIỂM SOÁT (2017-2022)
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Như đã công bố thông tin trước đây, trong 
Q1/2017, công ty CII đã phát hành 40 triệu USD 
trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) cho nhà đầu tư KEB 
HANA BANKTRUSTEE & CUSTODIAN BUSINESS 
(Ngân hàng đại diện cho Quỹ đầu tư Rhinos Asset 
Managemsent (“RAM”) đến từ Hàn Quốc). Vừa qua, 
tại ngày 11/7/2017, CII đã tiếp tục phát hành trái 
phiếu chuyển đổi đợt 2 cho nhà  đầu tư  INDUSTRIAL 
BANK OF KOREA (đại diện của quỹ RAM) với tổng 
giá trị 20 triệu USD, hoàn thành kế hoạch phát hành 
TPCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông CII phê duyệt 
với tổng giá trị 60 triệu USD.

Trong trường hợp nhà đầu tư chuyển đổi toàn bộ 60 
triệu USD TPCĐ thành cổ phiếu CII, thì có thể xem 
như, toàn bộ hơn 33,5 triệu cổ phiếu quỹ CII hiện 
nay sẽ được bán với giá 38.500 đồng/cổ phiếu, và 
CII thu được thặng dư bằng tiền là gần 540 tỷ đồng 
cho cổ đông hiện hữu của công ty.

Thành công ở thương vụ phát hành TPCĐ này không 
những giúp công ty đạt được mục tiêu tiết giảm chi 
phí vay khi chi phí trái tức 1%/năm (trên đồng USD) 
thấp hơn rất nhiều so với lãi vay ngân hàng trong 
nước (khoảng 9-10%/năm) mà còn khẳng định 
niềm tin của cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài đối 
với thương hiệu CII, qua đó mở ra nhiều cơ hội để 
công ty tiếp tục huy động nguồn vốn quốc tế.

Ngoài việc bầu lại HĐQT & BKS và chấp thuận kế 
hoạch phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu 
chuyển đổi, ĐHĐCĐ thường niên 2016 cũng đã 

PHÁT HÀNH THÊM 20 TRIỆU USD TRÁI 
PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

CÁC NỘI DUNG KHÁC TRONG ĐẠI HỘI 
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU TẠI CÁC CÔNG TY 
CON, CÔNG TY LIÊN KẾT THEO CHIẾN 
LƯỢC TÁI CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN

thông qua một số nội dung quan trọng khác như: 

(i)  Mức chi trả cổ tức 1.850 đồng/cp cho năm 2016 
(tương đương 461 tỷ đồng). Đợt chi trả cuối cùng 
đã thực hiện trong tháng 4/2017,

(ii)  Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 
2017, bao gồm việc chi trả cổ tức 2.150 đồng/cp 
cho năm 2017, 

(iii)  Điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 
thêm 500.000 cp phiếu (tổng cộng cổ phiếu ESOP 
2016 là 1,5 triệu cổ phiếu) và thông qua chương 
trình phát hành tối đa 1.5 triệu cổ phiếu ESOP 2017 
với điều kiện hoàn thành kế hoạch 2017 đã đề ra.
(iv)  Chọn IFC - thành viên duy nhất tại Việt Nam của 
hãng kiểm toán quốc tế AGN International, là đơn vị 
kiểm toán độc lập năm 2017.

TĂNG SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CII E&C

Nhằm chuẩn bị cho những đợt huy động vốn trong 
tương lại cũng như đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 
và mở rộng quy mô thi công cho công ty CII E&C, 
sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại 
Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2016, CII 
đã lên kế hoạch chuyển đổi CII E&C thành công ty 
đại chúng và chính thức niêm yết CII E&C trên sàn 
chứng khoán HOSE với mã CEE từ ngày 15/05/2017.
Trong Quý 2/2017, CII cũng đã tiến hành mua thêm 
cổ phiếu CEE thông qua hình thức giao dịch khớp 
lệnh trên thị trường, nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%, 
tương đương với tổng số lượng nắm giữ 21.165.112 
cổ phiếu. Việc nâng tỷ lệ sở hữu trong CEE cũng giúp 
công ty đánh giá lại khoản đầu tư hiện hữu trong 
công ty con này và ghi nhận lợi nhuận khoảng 400 
tỷ đồng trong Quý 2/2017.

TĂNG SỞ HỮU TẠI CÔNG TY NBB

Trong 2Q 2017, công ty đã tiến hành mua thêm 
192.000 cổ phiếu NBB thông qua hình thức giao 
dịch khớp lệnh trên thị trường, nâng tỷ lệ sở hữu 
lên 30,08%, tương đương tổng số lượng đang nắm 
giữ là 19.204.935 cổ phiếu.

Như đã đề cập trong báo cáo trước, việc tăng sở hữu 
trong NBB nằm trong chiến lược thành lập CII Land 
trên cơ sở tăng tỷ lệ sở hữu của CII lên trên 51% tại 
một công ty bất động sản đã niêm yết nhằm (i) tận 
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THAM DỰ HỘI NGHỊ LVMC 

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT KHÁC

Theo kế hoạch từ đầu năm, ngày 24/5/2017, công 
ty CII đã cử đại diện tham dự hội nghị LVMC được 
tổ chức ở thủ đô Bangkok, Thái Lan bởi ngân hàng 
đầu tư UBS với mục tiêu kết nối các quỹ đầu tư trên 
thế giới với các thị trường Lào, Việt Nam, Myanmar, 
và Thái Lan. Đây là hội nghị LVMC đầu tiên CII được 
mời tham dự, tuy nhiên công ty đã đươc rất nhiều 
quỹ đầu tư quan tâm và đăng ký gặp, trong đó có 
những tên tuổi lớn như Morgan Stanley IM, King-
smead AM, Waverton IM, Handelsbanken.

Nhìn chung, các quỹ đều đánh giá cao chiến lược 
phát triển của công ty khi có thể kết hợp thành 
công các mảng đầu tư, xây dựng hạ tầng, kinh do-
anh bất động sản…để gia tăng chuỗi giá trị đầu tư 
và cho rằng câu chuyện của CII sẽ còn trở nên thú vị 
hơn nữa trong tương lai. Theo kinh nghiệm của họ, 
nếu một công ty hạ tầng như CII với ROE hiện tại 
khoảng 17-18% (mặc dù con số này chưa phản ánh 
được hết tiềm năng của CII) thì việc công ty đang 
giao dịch ở mức P/E khoảng 8-9 lần và P/B khoảng 
2 lần là rất “hấp dẫn” đối với giới đầu tư.

CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CII41401

Ngày 23/06/2017, Công ty CII đã thực hiện chuyển 
đổi 54.766 trái phiếu (qua đó giảm nợ tương ứng 
là gần 55 tỷ đồng) có quyền biểu quyết CII41401 
thành 4.978.178 cổ phiếu (sẽ được niêm yết vào 
ngày 4/7//2017), nâng tổng số lượng cổ phiếu đang 
niêm yết từ 274.828.237 lên 279.806.415 cổ phiểu, 
tương đương với mức pha loãng khoảng 1,8%.

Trái phiếu CII41401 là trái phiếu chuyển đổi phát 
hành cho cổ đông hiện hữu (năm 2014) với tổng 
mệnh giá hơn 1.081 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm (2014-
2019), trái tức 12%/năm, và giá chuyển đổi 11.000 
đồng/cp.

Hiện còn khoảng 12.990 trái phiếu CII41401 đang 
lưu hành, tương đương với tổng mệnh giá gần 
13 tỷ đồng. Đợt chuyển đổi kế tiếp sẽ diễn ra vào 
T6/2018. Nếu được chuyển đổi hết, công ty sẽ 
phát hành thêm khoảng 1,18 triệu cổ phiếu, tương 
đương với mức pha loãng khoảng 0,4%.

GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

Trong Q2/2017, CII vinh dự được bình chọn lần thứ 
ba liên tiếp là một trong Top 50 doanh nghiệp niêm 
yết tốt nhất Việt Nam (theo Forbes Việt Nam) và 
đồng thời là một trong Top 50 công ty kinh doanh 
hiệu quả nhất Việt Nam (theo Tạp chí Nhịp Cầu Đầu 
Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt).
Việc CII luôn có tên trong danh sách các công ty 
niêm yết uy tín nhất Việt Nam bình chọn bởi các 
tổ chức danh tiếng đã khẳng định thành công của 
công ty trong hoạt động kinh doanh và trong việc 
xây dựng, phát triển uy tín trên truyền thông Việt 
Nam trong thời gian vừa qua.

Đại diện CII tham dự lễ trao giải 
Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 

(ngày 9/6/2017)

dụng những ưu thế sẵn có của công ty này, (ii) tiết 
kiệm chi phí và thời gian cũng như giảm thiểu được 
rủi ro cho CII thay vì phải thành lập mới CII Land từ 
đầu.
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Đến nay, công ty đã triển khai dự án Lakeview 1. Dự 
kiến đến cuối năm 2017 công ty sẽ thu đến 95% và 
sẽ thu tiếp 5% khi giao sổ. 

Song song với việc thi công dự án Lakeview 1 (dự 
kiến sẽ bàn giao nhà đầu năm 2018), công ty đang 
triển khai thiết kế các dự án căn hộ cao cấp thấp 
tầng còn lại trong khu đô thị mới Thủ Thiêm và dự 
kiến sẽ bắt đầu mở bán trong năm 2017.

02
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

MẢNG NƯỚC

MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Doanh thu lũy kế Q2/2017 của các trạm đạt khoảng 
449 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ 2016. Trong 
đó, doanh thu của trạm Cà Ná (thu phí cho 2 dự án 
Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2) có mức tăng trưởng 
cao nhất, đạt 61,5% so với cùng kỳ năm 2016, chủ 
yếu do giá vé thu phí được điều chỉnh tăng khi dự 
án Ninh Thuận 2 bắt đầu thu phí hoàn vốn từ Tháng 
4 / 2017. Dự án DT741 cũng có mức tăng cao, đạt 
47% so với cùng kỳ năm ngoái do dự án cũng có sự 
điều chỉnh giá vé thu phí trong năm 2017.

Nếu không tính đến yếu tố tăng giá, riêng số lượng 
vé bán lũy kế nửa đầu năm 2017 có mức tăng 
trưởng khoảng 5,7% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, 
trạm Rạch Miễu có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 
khoảng 15,6%.

MẢNG THU PHÍ GIAO THÔNG

Tổng doanh 
thu thu phí ở 
các trạm hiện 
hữu (tỷ VND)

Năm 2016

Năm 2017

Tăng trưởng 
so với cùng kỳ

200,2

239,9

19,8%

392,4

448,9

14,4%

Thực hiện 
trong Quý 2

Lũy kế thực 
hiện từ đầu 

năm đến 
Quý 2

DỰ ÁN SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

Tổng sản lượng nước sạch đạt 51.053.656 m3/ngày, 
tăng gần 44% so với cùng kỳ năm ngoái do (1) các 
dự án  hiện hữu đều tăng sản lượng phát nước, 
trong đó nổi bật là lượng phát nước của NMN Sài 
Gòn – Pleiku tăng khoảng 68% do Công ty Cổ phần 
Cấp nước Gia Lai (khách hàng của NMN) tăng sản 

DỰ ÁN PHÂN PHỐI NƯỚC SẠCH

Tại Q2/2017, dự án mạng phân phối nước Củ Chi 
đạt 9.788 m3 sản lượng ghi thu/ngày, tăng hơn 3 
lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong Q2/2017, công ty đã kí thêm được hợp đồng 
lớn với Khu công nghiệp Hòa Phú (sản lượng/ngày 
dự kiến khoảng 2.000 m3). Bên cạnh đó, công ty 
vẫn đang duy trì kế hoạch tuyên truyền, vận động 
đối với người dân trên địa bàn nhằm tăng cường 
thói quen tiêu thụ nước máy thay cho nước khoan 
ngầm.

lượng thu mua (2) dự án NMN Tân Hiệp 2 đi vào 
hoạt động với công suất ban đầu là 150.000m3/
ngày và 3) mua lại 51% Công ty Cổ phần Cấp nước 
Gia Lai.

Thiết kế 3D dự án Lakeview 2
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Bên cạnh đó, CII và đối tác chiến lược Hong Kong 
Land đã thống nhất phương án quy hoạch 1/500 
cho một số dự án nằm trong quỹ đất nhận được từ 
dự án BT Thủ Thiêm. Bản quy hoạch được lập bởi 
công ty tư vấn thiết kế danh tiếng DP Architects từ 
Singapore.

Các dự án này toạ lạc trên lô đất rộng khoảng 3,5 ha 
và nằm ngay giao lộ giữa Cầu Thủ Thiêm hiện hữu 
với Đại lộ Vòng Cung (1 trong 4 tuyến đường chính 
theo quy hoạch của khu đô thị mới Thủ Thiêm). 
Phía Bắc nhìn ra sông Sài Gòn và khu công viên ven 
sông, phía Nam giáp đường Đại lộ Vòng Cung, phía 
Tây giáp khu bảo tàng văn hóa tương lai và phía 
Đông giáp chân cầu Thủ Thiêm hiện hữu, tạo nên 
cảnh quang thoáng đãng cũng môi trường sống 
trong lành và gẫns gũi thiên nhiên. Dự kiến tổng 
cộng sẽ có khoảng 965 căn bao gồm các căn hộ cao 
cấp, biệt thự trên không, căn hộ sân vườn… được 
thiết kế và bố trí thông minh với diện tích đa dạng 
từ một đến bốn phòng ngủ, và sắp xếp hợp lý để 
đảm bảo tận dụng tối đa cảnh quan sông Sài Gòn 
tuyệt đẹp và thiên nhiên xanh mát. Ngoài ra dự án 
còn cung cấp các tiện ích như khu hồ bơi, khuôn 
viên cây xanh công cộng, siêu thị mini, v.v.. nhằm 
bảo đảm môi trường sống văn minh, tiện nghi và 
hiện đại cho cư dân.

Lakeview 1: Khu nhà 2 tầng đã 
hoàn thành phần thô

Lakeview 1: Khu nhà 4 tầng đang xây sàn tầng 2

DỰ ÁN LAKEVIEW 1
Đến cuối Q2/2017, dự án đã hoàn thành khoảng 
60% khối lượng thi công, dự kiến đầu năm 2018 
giao nhà. Hiện tại, Công ty đã hoàn thành xây dựng 
phần thô khu nhà 2 tầng và đang xây sàn tầng 2 
cho khu nhà 4 tầng.

Trồng cây xanh đường R14

DỰ ÁN HẠ TẦNG THỦ THIÊM
Đến nay, công ty đã hoàn thành thi công hầu hết 
các hạng mục đường chính và đang triển khai thực 
hiện các công trình phụ trợ như trồng cây xanh, lát 
vỉa hè...Kế hoạch thi công trong Quý 3 sẽ bao gồm 
việc (i) tiếp tục thi công hoàn thiện mặt đường R14, 
(ii) thi công hạ tầng, vỉa hà, đường nội bộ, (iii) bơm 
hút và đắp cát gia tải, (iv) tiếp tục bơm cát các tuyến 
đường nội bộ.

MẢNG ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG

Thiết kế 3D dự án Lakeview 3
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Thi công vỉa hè đường R10

Thi công thảm bê tông nhựa (Đoạn từ đường Võ 
Trường Toản đến đường Giang Văn Minh)

QL60: Thi công san đá mi

DỰ ÁN MỞ RỘNG XA LỘ HÀ NỘI

Dự án Mở rộng XLHN bắt đầu từ chân cầu Sài Gòn 
(Quận 2, TP.HCM) đến ngã ba Tân Vạn (huyện Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương) được chia làm 3 đoạn với chiều 
dài tổng cộng 15,7km và tổng mức đầu tư dự kiến 
khoảng 5.700 tỷ đồng.

Đến cuối Q2/2017, dự án đã hoàn thành khoảng 
72% tổng khối lượng thi công. Trong kỳ, công ty 
vừa khởi công gói thầu xây dựng hầm chui qua 
nút giao thông Trạm 2 với tổng mức đầu tư dự kiến 
khoảng 220 tỷ đồng.

DỰ ÁN MỞ RỘNG QL60 (BẾN TRE)

Công ty đang đồng thời triển khai 6 gói lầu xây lắp 
trên địa bàn, bao gồm các công tác thi công đá mi 
nền đường, thi công cấp phối đá dăm loại II và phát 
quang, dọn dẹp mặt bằng.

DỰ ÁN TRUNG LƯƠNG – MỸ THUẬN

Ngày 15/06/2017, Bộ GTVT chính thức ban hành 
quyết định về việc điều chỉnh giảm tổng mức đầu 
tư (không bao gồm lãi vay trong thời gian thi công) 
khoảng gần 30%, tương đương mức giảm 3.713 tỷ 
đồng từ 12.617 tỷ đồng xuống 8.904 tỷ đồng.
Nhằm đảm bảo năng lực phục vụ lưu lượng xe lưu 
thông trong tương lai, quy mô đầu tư của dự án 
đã được gia tăng ở tất cả các hạng mục, bao gồm 
việc được điều chỉnh tăng mặt cắt ngang đường từ 
13,75m lên 17m. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư của 
dự án nhìn chung vẫn giảm so với trước đây do chi 
phí giải phóng mặt bằng và chi phí dự phòng điều 
chỉnh giảm gần 45%.
Việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh giảm so với 
trước đây là cơ sở để rút ngắn thời gian thu phí 
xuống còn khoảng chưa đến 9 năm  (so với  ước 
tính trước đây là gần 20 năm), qua đó nâng cao tính 
khả thi cũng như hiệu quả đầu tư dự án.  
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ (CII)

TĂNG TRƯỞNG TỔNG TÀI SẢN

NGUỒN VỐN DÀI HẠN

Trong kỳ, công ty đã tăng khoảng 2.000 tỷ đồng cho 
khoản đầu tư dài hạn vào công ty con và công ty 
liên kết (nổi bật là khoản góp vốn vào công ty Khu 
Bắc Thủ Thiêm và nâng tỷ lệ sở hữu trong Vinaphil 
từ 49% lên gần 100%). 

Trong kỳ, theo chiến lược tái cấu trục tập đoàn, 
công ty cũng đã thực hiện chuyển toàn bộ mảng 
bất động sản (cụ thể là dự án BT Thủ Thiêm) sang 
cho công ty Khu Bắc Thủ Thiêm (công ty con do CII 
sở hữu 100%).

Nhìn chung tổng tài sản của CII mẹ giảm khoảng 
2% so với thời điếm cuối Q1/2017.

ƯỚC TÍNH LỢI NHUẬN QUÝ 2 / 2017

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ CII quý 2/2017 
ước đạt 337 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng 2017 là 1.550 
tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính 
năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua (bằng 108,39% kế hoạch tài chính năm 2017).

Theo đó, EPS 6 tháng 2017 là 6.295 đồng/cổ phiếu 
(tính trên 246.244.905 cổ phiếu lưu hành)

Trong quý 2, công ty mẹ đã giảm khoảng 895 tỷ 
đồng dư nợ vay tài chính do (i) thanh toán một 
phần khoản nợ trái phiếu cầu Sài Gòn (khoảng 115 
tỷ đồng) và trái phiếu doanh nghiệp 650 tỷ đồng 
phát hành cho Vietinbank năm 2013 (khoảng 50 
tỷ đồng), (ii) trả nợ vay ngân hàng (khoảng 55 tỷ 
đồng), (iii) chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ 
phần CII (khoảng 55 tỷ đồng) và (iv) chuyển khoản 
nợ vay liên quan đến dự án BT Thủ Thiêm sang cho 
công ty Khu Bắc Thủ Thiêm (khoảng 620 tỷ đồng).

Việc giảm nợ này đã góp phần tiết giảm chi phí lãi 
vay khoảng 88 tỷ đồng/năm cho CII và giảm hệ số 

CÔNG TY MẸ 
CII

Nợ vay/ Vốn 
chủ sở hữu

Tổng Tài sản 
(VNĐ)

0,93 lần

8.171

-20%

-2%

Q2/2017 Thay đổi so 
với Q1/2017

nợ vay/vốn chủ sở hữu, từ đó gia tăng khả năng 
vay tín dụng của công ty mẹ.


