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HOẠT ĐỘNG IR THÁNG 8,9/2014
Các hoạt động IR
- Thực hiện 24 cuộc hẹn gặp, tiếp xúc trực tiếp 75 quỹ đầu
tư trong và ngoài nước
- Giới thiệu DHG tại Ngày hội doanh nghiệp Việt Nam
2014 do Daiwa tổ chức ngày 05/09/2014 tại Singapore và
ngày hội Gateway to Viet Nam 2014 do Công ty Chứng
khoán SSI tổ chức tại Tp.HCM ngày 11/09/2014.

Lê Thị Hồng Nhung
Trưởng Ban quan hệ nhà đầu tư
Cel: +84.983 834469
hongnhung@dhgpharma.com.vn

Cơ cấu cổ đông ngày 22/07/2014
SCIC 43,31%
Nước ngoài 48,99%
Cổ đông nội bộ 0,42%

CBCNV 2,41%
Cổ đông ngoài 4,86%
Cổ phiếu quỹ 0,01%

Thông tin nhà đầu tư quan tâm

-

Cơ cấu doanh thu hợp nhất 6 tháng/2014 theo chức năng
(số liệu Báo cáo đã soát xét):
Doanh thu thuần:
1.693 tỷ VNĐ (100%, tăng trưởng 13,3%)
Trong đó:
- Hàng tự sản xuất: 1555,7 tỷ VNĐ (91,89%, tăng trưởng 15,0%)
- Kinh doanh hàng hóa, nguyên liệu: 131 tỷ VNĐ
(chiếm 7,74%, tăng trưởng -1,2%)
Cổ đông lớn: SCIC 43,31%; Franklin Templeton
- Hoạt động du lịch: 6,3 tỷ VNĐ (0,37%, tăng trưởng -27%)
Investment Funds (9,30%), Portal Global Limited (7,20%)
Doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng/2014 của Báo cáo soát xét
chênh lệch giảm 10,5 tỷ đồng so với Báo cáo tự lập do không
ghi nhận doanh thu hàng cho, tặng. Điều chỉnh giảm tương
ứng số liệu cùng kỳ nên theo Báo cáo soát xét, doanh thu
thuần hợp nhất 6 tháng/2014 của DHG tăng trưởng 13,3% (Số
đã công bố tại Bản tin IR kỳ 12 là 9,9%).
Cơ cấu doanh thu hợp nhất 8 tháng/2014 theo chức năng:

-

Doanh thu thuần:
2.315,6 tỷ VNĐ (100%, tăng trưởng 15,4%)
Trong đó:
- Hàng tự sản xuất: 2.118,7 tỷ VNĐ (91,5%, tăng trưởng 18,8%)
- Kinh doanh hàng hóa, nguyên liệu: 184,4 tỷ VNĐ
(chiếm 7,96%, tăng trưởng -10,03%)
- Hoạt động du lịch: 12,5 tỷ VNĐ (0,54%, tăng trưởng -31,2%)

Doanh thu xuất khẩu 8 tháng/2014 là
15,3 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ
năm 2013.
Doanh thu 10 ngành hàng 8
tháng/2014 là 1.966 tỷ đồng, chiếm
92,8% tổng doanh thu hàng DHG tự
sản xuất. Ngành hàng tăng trưởng
20,87% so với cùng kỳ.
Kinh doanh hàng hóa, nguyên liệu
giảm 10,03% do năm 2014 DHG không
phân phối dòng sản phẩm Eugica,
8 tháng/2013 có ghi nhận doanh thu
phân phối Eugica 109,6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 8 tháng/2014:
Chỉ tiêu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận trước thuế
(không bao gồm doanh thu hoạt động tài
chính và thu nhập bất thường từ Eugica)

22-09-2014

2.315,6 tỷ đồng
469,4 tỷ đồng

Tăng trưởng
so cùng kỳ
15,4%
-11,2%

ĐVT: Tỷ đồng
Tỷ lệ đạt so kế
hoạch năm
59,7%
-

445 tỷ đồng

19,7%

64,9%

8 tháng/ 2014
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TIN NÓNG DHG
Về việc phát triển xuất khẩu sang thị trường Myanmar:
Nhận thấy Myanmar là một thị trường mở, tiềm năng và có nhiều nét tương đồng với thị trường Việt Nam, trong
chiến lược 2014, DHG có đề ra kế hoạch phát triển thị trường Myanmar theo 02 định hướng:
1. Xây dựng nhà máy tại Myanmar: Với định hướng này, DHG sẽ đầu tư mua 72,86% cổ phần của Công ty
Cổ phần Dược phẩm Ánh Sao Việt (ASV Pharma Việt Nam) để nắm giữ gián tiếp 51% cổ phần của Công
ty liên doanh ASV Pharma tại Myanmar (vì ASV Pharma Việt Nam nắm giữ 70% của ASV Pharma
Myanmar). ASV Pharma Myanmar đã được cấp giấy phép dự án xây dựng mới nhà máy dược phẩm đạt
tiêu chuẩn WHO GMP tại Myanmar. Mục tiêu đầu tư: Thông qua việc đầu tư liên doanh xây nhà máy mới
tại Myanmar, DHG sẽ phát triển xuất khẩu, tăng quy mô DHG, tăng thu nhập từ chuyển giao – nhượng
quyền công thức sản phẩm của DHG.
2. Mở rộng mạng lưới phân phối và đầu tư Marketing: Hiện tại, DHG đang có 02 khách hàng tại Myanmar
với 17 số visa sản phẩm đang được lưu hành tại thị trường này và dự kiến sẽ tăng thêm 05 số đăng ký
vào đầu năm 2015. Công ty sẽ tiếp tục tương tác với các đối tác hiện tại và phát triển thêm đối tác mới.
Tiến độ thực hiện:
1. Xây dựng nhà máy tại Myanmar: Sau thời gian thương lượng, đàm phán, thuê Công ty tư vấn thẩm định
tài chính, pháp luật, DHG nhận thấy có một số vấn đề chưa phù hợp nên đã quyết định ngưng đầu tư
91,075 tỷ đồng mua cổ phần của ASV Pharma Việt Nam với mục đích xây nhà máy mới tại Myanmar.
Khoản đầu tư này DHG vẫn chưa chuyển tiền cho đối tác.
2. Mở rộng mạng lưới phân phối và đầu tư Marketing: vào đầu tháng 7/2014, DHG đã tổ chức đoàn khảo
sát tại thị trường Myanmar. Từ những thông tin và kết quả khảo sát, Ban Tổng Giám đốc quyết định sẽ
tiếp tục đẩy mạnh phát triển xuất khẩu sang Myanmar thông qua việc thực hiện các hoạt động Marketing
bài bản, chuyên nghiệp; tiếp cận người tiêu dùng và các bác sĩ để tìm hiểu nhu cầu thị trường, tung sản
phẩm mới trong năm 2015.

Bản tin này được phát hành với mục đích cập nhật thông tin nhanh cho các nhà đầu tư về tình hình sản xuất
kinh doanh, hoạt động đầu tư, tiến độ các dự án và các quyết định, chiến lược quan trọng của Hội đồng quản
trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG).
Song song đó, Ban IR mong muốn chia sẻ với các nhà đầu tư thông tin về những hoạt động IR, nhằm khẳng
định rõ vai trò của nhà đầu tư trong định hướng chiến lược Kiềng 3 chân của DHG (cổ đông – khách hàng –
người lao động).

22-09-2014
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