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1. Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim (gọi tắt là “Công ty”/“Công ty Eximland”/ 

“Eximland”) được thành lập với mục tiêu chính là hình thành và phát triển thương hiệu 

Eximland trên thị trường bất động sản của Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí 

Minh nói riêng. Theo những bước thăng trầm của thị trường bất động sản đến nay thương 

hiệu Eximland đã từng bước khẳng định vị thế bằng việc xây dựng chiến lược phát triển 

bền vững.  

Thực hiện chiến lược này, năm 2010, Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim đã 

đánh dấu bước chuyển mình đầu tiên với sự kiện nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Bất 

động sản Đất Thành. Qua đó, tập trung được nguồn vốn và nguồn nhân lực của hai đơn vị 

để không chỉ gia tăng số lượng các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư hoặc tham gia hợp 

tác đầu tư mà còn nâng cao hơn nữa chất lượng của các dự án nhằm phục vụ tốt hơn cho 

mọi đối tượng khách hàng. 

 

Eximland hướng tới mục tiêu một nhà đầu tư cung 

cấp sản phẩm căn hộ tốt nhất cho khách hàng. 

Tương lai sản phẩm của Eximland sẽ là lựa chọn 

hàng đầu của khách hàng.  

Với mục đích thấu hiểu toàn diện, sâu sắc và cung cấp 

sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, 

Eximland sẽ không ngừng phấn đấu, nâng cao trình 

độ của đội ngũ quản lý, cung cấp những sản phẩm với 

thiết kế tối ưu nhằm cung ứng dịch vụ, sản phẩm có 

chất lượng hàng đầu với giá cả cạnh tranh trên thị 

trường bất động sản. 

Trung thực – Chuyên nghiệp – Hiệu quả. 
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1.1. Công ty Cổ phần bất động sản E Xim trước khi sáp nhập: 

 Lịch sử hình thành 

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim được thành lập trên cơ sở hợp tác của các cổ 

đông sáng lập gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 

(EXIMBANK), Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Công ty Cổ phần 

Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui (NHÀVUI), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn 

(SAIGONTOURIST) và Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX 

(SAVIMEX). 

 Đăng ký kinh doanh 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 

3 ngày 25/06/2009. 

 Vốn điều lệ: 300.000.000.000đồng (Ba trăm tỷ đồng). 

 Ngành nghề kinh doanh 

Kinh doanh bất động sản. Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu 

giá, quảng cáo, quản lý bất động sản. Lập dự án đầu tư. Tư vấn đầu tư - đấu thầu (trừ tư 

vấn tài chính, kế toán, pháp luật). Quản lý dự án. San lấp mặt bằng. Thi công xây dựng 

công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hệ thống điện. 

 Hoạt động kinh doanh 

Trong giai đoạn 2008 – 2009, công ty chủ yếu đầu tư vào hai mảng kinh doanh bất 

động sản và đầu tư tài chính. Bên cạnh đó, công ty cũng đã chú trọng đầu tư cho các hoạt 

động dịch vụ: môi giới kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; quảng cáo bất 

động sản; dịch vụ pháp lý về nhà đất; dịch vị đấu giá; dịch vụ thẩm định giá; dịch vụ giám 

định. 

1.2. Công ty Cổ phần bất động sản E Xim sau khi sáp nhập với Công ty CP Bất động 

sản Đất Thành 

Công ty cổ phần Bất động sản Đất Thành (Citiland) được thành lập vào ngày 

12/5/2007 với mục đích tập trung phát triển dự án. Công ty chuyên thực hiện các dự án 

đầu tư với sản phẩm đầu ra là các căn hộ chung cư, các khu dân cư, khu thương mại có 

chất lượng cao về thiết kế cũng như các tiện ích công cộng. 

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản E Xim ngày 

28/01/2010, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Đất Thành ngày 
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15/12/2009, Hợp đồng sáp nhập Công ty số 01/2009/HĐSN ngày 30/12/2009 về việc sáp 

nhập Công ty CP Bất động sản Đất Thành vào Công ty CP Bất động sản E Xim. 

Sau khi nhận sáp nhập, vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản E Xim đăng ký 

với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 600 tỷ đồng, bao gồm tổng cộng 

vốn điều lệ đăng ký hiện tại của hai công ty Eximland và Citiland (mỗi công ty 300 tỷ 

đồng). Cổ phần của Công ty CP Bất động sản Đất Thành (Citiland) sẽ được chuyển đổi 

thành cổ phần của Công ty CP Bất động sản E Xim theo tỉ lệ 1:1 và không thay đổi về 

mệnh giá cũng như các loại cổ phần. Các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Bất động sản 

Đất Thành bao gồm cả cổ đông sáng lập và cổ đông thường sẽ trở thành cổ đông thường 

và sở hữu cổ phần tương ứng tại Công ty CP Bất động sản E Xim, đồng thời được hưởng 

các quyền lợi, nghĩa vụ như các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Bất động sản E Xim. 

Tháng 06/2010, Eximland tiến hành nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng lên 

UBCK Nhà Nước và nhận được sự chấp thuận của UBCKNN tại văn bản số 1899/UBCK-

QLPH ngày 22/06/2010. 

Chiến lược của công ty là mở rộng liên doanh liên kết, tập trung đầu tư, quản lý và 

khai thác các mặt bằng nhằm tạo nguồn quỹ nhà ở phục vụ cộng đồng dân cư với giá cả 

hợp lý. 

3. Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh 

Kinh doanh bất động sản. Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu 

giá, quảng cáo, quản lý bất động sản. Lập dự án đầu tư. Tư vấn đầu tư – đấu thầu (trừ tư 

vấn tài chính, kế toán, pháp luật). Quản lý dự án. Phá dỡ công trình. San lấp mặt bằng. Thi 

công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hệ 

thống điện. 

3.1 Sản phẩm, dịch vụ của công ty:  

Các mảng hoạt động kinh doanh của công ty hiện nay bao gồm: Đầu tư, kinh doanh 

bất động sản và Hoạt động Dịch vụ: Môi giới kinh doanh Bất động sản; dịch vụ pháp lý 

nhà đất, tư vấn đầu tư và hợp tác đầu tư các dự án Bất động sản; Dịch vụ quản lý dự án; 

thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông... 

Các dự án công ty đã thực hiện (chủ đầu tư hoặc hợp tác đầu tư) bao gồm: 
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Stt Dự án Vị trí 

Tổng 

VĐT 

(tỷ đồng) 

Hình thức 
Tỷ lệ 

góp vốn 

1 
Cao ốc Satra 

Eximland 

163 Phan Đăng Lưu, 

Phường 1, Q. Phú 

Nhuận, TP.HCM 

465 
Hợp tác đầu 

tư  
98,86% 

2 

Khu biệt thự sân 

Golf Sài Gòn 

Exim 

Phường An Phú, Q.2, 

TP.HCM 
2.000 

Hợp tác đầu 

tư  
25% 

3 
Khu nhà ở Exim – 

Park Riverside 

Bưng Ông Thoàn, 

Phường Phú Hữu, Q.9, 

TP.HCM 

882 Chủ đầu tư 100% 

 

3.2 Các dự án công ty đang thực hiện (chủ đầu tư hoặc hợp tác đầu tư) bao gồm: 

Stt Dự án Vị trí 

Tổng 

VĐT 

(tỷ đồng) 

Hình thức 
Tỷ lệ 

góp vốn 

1 Khu nhà ở xã hội 
Ấp Tân Điền A, P. Phú 

Hữu, Q.9, TP.HCM 
1.292 Chủ đầu tư 100% 

2 KDC HOCIN 
Xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TP.HCM 
936 

Hợp tác đầu 

tư 
65,86% 

3 

Nhà máy gia công 

chế tạo Cơ Khí 

Định Hình Phú Mỹ 

Khu CN Phú Mỹ I, Thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu 

100 Chủ đầu tư 100% 

4 Cao ốc Toplife 
376 Điện Biên Phủ 

Quận 10 
297 Chủ đầu tư 99.78 % 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

Cơ cấu tổ chức của công ty 
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Phòng hành chánh - 

nhân sự 
Phòng dịch vụ khách 

hàng 

Phòng tài chính kế 

toán 

Phòng pháp chế 

(tạm thời sáp nhập 

chung với P. HCNS) 

Phòng đầu tư - quản 

lý dự án 
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5. Định hướng phát triển 

5.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty. 

Trong năm tài chính 2022 Công ty tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:  

 Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hiện có để sớm thu hồi vốn, 

nhanh chóng tạo hiệu quả hoạt động của Công ty. 

 Quá trình thực hiện Dự án phải đảm bảo tiến độ xây dựng, chất lượng của sản 

phẩm. Đồng thời giá thành phải có tính cạnh tranh, hợp lý với thị trường hiện có. 

 Nghiên cứu kế hoạch tiếp thị tiêu thụ các sản phẩm của Dự án. Trên cơ sở đó, tạo 

nền tảng đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho Công ty Eximland trên 

thị trường Bất động sản, chuẩn bị tiền đề cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty 

lên sàn giao dịch chứng khoán.  

 Tiếp tục tập trung tìm kiếm và đầu tư vào các dự án mới, phát triển các dự án phù 

hợp với xu thế của thị trường nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh cũng như hiệu 

quả hoạt động kinh doanh được ổn định và mang tính liên tục. Trên cơ sở: 

 Tham gia hợp tác đầu tư vào các Dự án, các công ty hoạt động trong lĩnh vực 

BĐS (đang hoạt động có hiệu quả và có các dự án tiềm năng) để có cơ hội 

hợp tác đầu tư phát triển các dự án mới. 

 Tiếp tục tập trung tìm kiếm và đầu tư vào các dự án tiềm năng để tạo thêm tài 

sản tích luỹ cho Công ty, trên cơ sở có nguồn thu ổn định và có hướng tăng 

giá trị trong tương lai dẫn đến việc tăng giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị 

trường. 

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Tiếp tục giữ vững và phát triển quan hệ với các đối tác đang hợp tác đầu tư, đồng 

thời mở rộng hợp tác với các đối tác mới có năng lực và uy tín trên thị trường để phát 

triển các hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh và phát triển 

thương hiệu Eximland. 

Đa dạng hóa trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ về bất động sản sao 

cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 

Cấu trúc bộ máy quản lý và nhân sự theo chiến lược kinh doanh mới đảm bảo 

năng suất, hiệu quả và phát triển. Thường xuyên cải tiến và bổ sung nguồn lực về quản 

trị, quỹ đất và tiềm lực tài chính để duy trì và nâng cao vị thế cạnh tranh. 
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5.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

Công ty CP Bất động sản E Xim luôn muốn xây dựng một thương hiệu lành 

mạnh, vì cộng đồng. Công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: tham gia cùng 

Liên đoàn lao động Quận 3 và các chính quyền địa phương Quận 3, Quận 10, Quận 9 

đóng góp hỗ trợ người nghèo. Hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu nông thôn tại xã Lộc Thuận, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; hỗ trợ xây dựng Trung tâm bảo trợ và dạy nghề cho trẻ 

em khuyết tật Thiên Phước (Cơ sở 3, đường số 2, phường 16, quận 8, TP.HCM); Tổ 

chức cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt…. 

6. Các rủi ro:  

6.1 Rủi ro về kinh tế: 

Sự phát triển của nền kinh tế có tác động lớn đến thị trường bất động sản, các 

động thái hỗ trợ cho thị trường của Chính phủ chưa thật sự thiết thực và hiệu quả. Các 

quy định, chính sách về đất đai, bất động sản phức tạp, chồng chéo, điều chỉnh thường 

xuyên ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

6.2 Rủi ro về pháp luật:  

Chính sách về đất đai, bất động sản ở Việt Nam chưa ổn định, một số quy định 

mới chưa tạo thuận lợi cho thị trường bất động sản phát triển. Các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, dẫn đến đền bù 

hỗ trợ cho cá nhân và tổ chức gặp nhiều khó khăn. Đây là một trong những nguyên nhân 

gây chậm hoặc không thể triển khai được dự án dẫn đến lãng phí nguồn lực xã hội, 

doanh nghiệp khó thu hồi vốn; 

Thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư dự án bất động còn nhiêu khê, phức tạp, 

mất nhiều thời gian và chi phí từ công tác chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành dự án đưa 

vào sử dụng.  

6.3 Các rủi ro đặc thù:  

Rủi ro về tín dụng: Công ty có các rủi ro tín dụng phát sinh chủ yếu từ các khoản 

phải thu khách hàng và tiền gởi ngân hàng tuy nhiên mức rủi ro này là thấp do công ty 

chỉ giao dịch với các ngân hàng lớn, có uy tín, khách hàng có tiềm lực tại chính, các 

khoản công nợ được kế toán theo dõi cập nhật thường xuyên để đôn đốc thu hồi. 

Rủi ro thanh khoản: Rủi ro này chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và 

nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn chênh lệch nhau. Công ty quản lý rủi ro 

này thông qua các biện pháp như thường xuyên theo dõi các yêu cầu về thanh toán hiện 
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tại và dự kiến các khoản thanh toán trong tương lai gần để duy trì một lượng tiền cũng 

như các khoản vay ở mức phù hợp, giám sát các luồng tiền phát sinh thực tế với dự kiến 

nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do biến động của luồng tiền.   

Rủi ro lãi suất: rủi ro này phát sinh chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gởi có 

kỳ hạn và các khoản vay có lãi suất thả nổi. Để hạn chế rủi ro này, bộ phận nghiệp vụ 

cảu công ty phân tích thị trường, tham mưu những thời điểm vay, kỳ hạn vay thích hợp 

nhằm có được lãi suất vay tốt nhất cũng như duy trì cơ cấu vay với lãi suất thả nổi và cố 

định phù hợp.     

II. Tình hình hoạt động trong năm 2021 

1. Đặc điểm tình hình kinh tế ảnh hưởng hoạt động của Công ty Eximland 

Trong năm 2021, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch 

COVID 19 trong đó có thị trường bất động sản. Rất hiếm dự án được cấp phép mới, nhất 

là dự án nhà giá rẻ và nhà xã hội. Thêm vào đó, quy định giản cách xã hội kéo dài càng 

làm tăng thêm khó khăn cho thị trường. Tuy nhiên với các chính sách hỗ trợ của Chính 

Phủ và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng từ ngân sách giúp thị trường bất động sản đã vượt qua 

khó khăn, giữ được sự phát triển tương đối ổn định trong năm 2021. Đặc biệt quý 1 và 

quý 4/2021 xảy ra “sốt” đất tại hầu hết các Tỉnh thành trên cả nước. 

Bên cạnh đó, năm 2021 là năm đầu tiên thực thi hàng loạt những luật, bộ luật mới 

sửa đổi, bổ sung liên quan đến thị trường BĐS, như: Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh 

BĐS, Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thuế thu nhập DN... kết hợp với Luật 

Xây dựng (sửa đổi) đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật liên quan đến việc chấp 

thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở, BĐS. 

1.1 Hoạt động đầu tư dự án: 

 Công ty Eximland đã tập trung đẩy mạnh việc triển khai các dự án hiện có và tích 

cực tìm kiếm các dự án phù hợp với nhu cầu thị trường tạo tiền đề phát triển cho các 

năm sắp tới:  

Dự án Cao ốc 376 Điện Biên Phủ Quận 10, TP.HCM: Vừa qua UBND thành 

phố đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với khu đất dự án từ Công ty CP TIE. Công 

ty Công ty CP Đầu Tư Tie Exim đã gởi văn bản cho Ủy ban nhân dân TP. HCM và các 

cơ quan ban ngành để báo cáo quá trình công ty đã đầu tư vào khu đất và đề nghị các cơ 

quan ban ngành xem xét vai trò chủ đầu tư dự án của Công ty Công ty CP Đầu Tư Tie 

Exim, hiện đang chờ phản hồi từ UBND thành phố. 

Dự án nhà ở xã hội tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM: Công ty 

Eximland đã có văn bản xin điều chỉnh quyết định chấp thuận đầu tư: Bỏ mức trần giá 
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bán căn hộ, điều chỉnh thiết kế sơ bộ phù hợp với nhu cầu khách hàng, gia hạn thời gian 

thực hiện Dự án, ...Hiện hồ sơ đang được Sở Kế hoạch đầu tư thụ lý giải quyết. Sau khi 

được chấp thuận, Eximland sẽ tập trung xin cấp phép xây dựng và tiến hành khởi công 

Dự án. Đồng thời chuẩn bị các công tác cần thiết khác để giới thiệu sản phẩm ra thị 

trường theo trình tự và quy định của pháp luật.  

Dự án Khu du lịch sinh thái và khu nghỉ dưỡng tại ấp Rạch lá, xã An Thới 

Đông, huyện Cần Giờ: Xét thấy quy mô dự án khá lớn, với tiềm lực tài chính hiện nay 

việc thực hiện dự án là rất khó, thêm vào đó, công tác đền bù gặp nhiều khó khăn trong 

thời gian dài phát sinh nhiều chi phí, chưa đủ điều kiện để hoàn thiện pháp lý để triển 

khai dự án (Khu đất chưa liền ranh, liền thửa – da beo). Để có nguồn vốn thực hiện các 

dự án với quy mô phù hợp hơn, HĐQT Công ty Eximland đã thống nhất chủ trương cho 

Công ty TNHH Bất Động Sản E xim (Công ty Eximland nắm 95% vốn điều lệ) chuyển 

nhượng khu đất nêu trên cho đối tác có nhu cầu đầu tư. Do khu đất có diện tích lớn nên 

việc chuyển nhượng Khu đất cần có thời gian, dự kiến việc chuyển nhượng sẽ kết thúc 

vào Quý 3/2022.  

Quỹ đất nông nghiệp diện tích 11.021 m
2 

tại xã Hưng Long, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM: Công ty Eximland hiện đang phối hợp với bên chuyển nhượng để 

thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng Khu đất sang đất ở. Bên cạnh đó, 

Công ty cũng xúc tiến thương thảo với các hộ dân liền kề để nhận chuyển nhượng thêm 

nhằm mở rộng diện tích khu đất, dễ dàng trong việc đa dạng sản phẩm. 

Dự án Nhà máy gia công chế tạo Cơ Khí Định Hình Phú Mỹ tại Đường 2A 

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu: Công ty Eximland đã thực hiện đầu tư vào Dự án theo hình thức nhận chuyển 

nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản J&R. Tuy 

nhiên sau gần hai năm đầu tư xét thấy việc đầu tư gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư thực 

hiện theo cơ chế quản lý của Khu công nghiệp Phú Mỹ, khả năng sinh lợi từ Dự án sẽ 

không cao do đó công ty đã thỏa thuận với nhà đầu tư khác để chuyển nhượng lại toàn 

bộ phần vốn góp của Công ty này nhằm hạn chế rủi ro và bảo toàn vốn đã đầu tư. Dự 

kiến việc chuyển nhượng vốn sẽ hoàn tất vào Quý 04/2022. 

1.2 Hoạt động cho thuê văn phòng: 

Tuy doanh thu từ hoạt động này không cao nhưng đây là nguồn thu ổn định hàng 

năm của tập đoàn.  

Đối với mặt bằng tại số 179EF, Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận 3, TP. 

HCM: ngoài việc sử dụng một phần diện tích để làm văn phòng làm việc, Công ty cũng 

tận dụng tối đa phần diện tích còn lại để cho thuê nhằm giảm bớt chi phí hoạt động.  
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Đối với 05 tầng thương mại tại dự án Satra Exim (163 Phan Đăng Lưu, P.01, 

Q. Phú Nhuận): tiếp tục duy trì hợp đồng cho Big C thuê, Công ty đã phối hợp tốt với 

Centralretail để vận hành tốt tòa nhà văn phòng cho thuê. Ngoài ra, Satra-Exim còn tận 

dụng các mặt bằng trống tại tầng hầm, tầng trệt, tầng 5 của toà nhà để cho thuê nhằm 

tăng nguồn thu. 

Đối với 9 căn Shophouse tại dự án The Western Capital Quận 6: Công ty 

Eximland đã tạm nhận bàn giao để thiết kế nội thất, hiện nay dự án The Western Capital 

Quận 6 đang đi vào giai đoạn hoàn thiện và mặt dù dự án bị trục trặc về pháp lý nhưng 

chủ đầu tư cũng đã chuẩn bị bàn giao nhà cho khách hàng, dự kiến khi dự án bàn giao 

chính thức Công ty Eximland sẽ cho thuê các căn shophouse này để tạo nguồn thu ổn 

định cho công ty. 

2. Hoạt động triển khai đầu tư dự án: 

Một số dự án mà Công ty Eximland đã và đang tham gia đầu tư như: 

 

2.1 Cao ốc Satra Eximland 

(163 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận) 

 Dự án này do Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Sa 

Tra Exim làm chủ đầu tư 

 

 Khu căn hộ của dự án 163 Phan Đăng Lưu đã 

hoàn thành đưa vào sử dụng và cấp giấy 

CNQSH nhà ở cho khách hàng. 

 

 Về 05 tầng thương mại: Công ty Satra Exim đã 

được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 05 

tầng thương mại. Công ty đã thực hiện công tác 

hoàn thiện, lắp đặt và bàn giao cho Centralretail 

ngày 10/12/2014.  

Hiện nay Công ty Satra Exim đang cho Big C 

thuê. Đây là nguồn thu ổn định của tập đoàn. 
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2.2 Cao ốc TOPLIFE TOWER – TIE EXIM 

(376 Điện Biên Phủ, Q.10) 

 Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu Tư Tie Exim 

 Công ty Eximland chiếm 99.78 % vốn điều lệ 

o Quy mô dự án: 1.109,4 m
2
 

o Công năng: Văn phòng và Căn hộ thương mại 

o Mật độ xây dựng: 50%; Hệ số sử dụng đất: 8 

o Số tầng: 16 (04 tầng TMDV VP, 12 tầng căn hộ) 

o Tình trạng pháp lý: Khu đất hiện nay Trung Tâm 

Khai Thác Quỹ Đất đang quản lý khu đất sau khi 

thu hồi khu đất từ Công ty CP TIE theo quyết 

định số 3864/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của 

Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM. Công ty CP Đầu 

Tư Tie Exim đã gởi văn bản cho Ủy ban nhân 

dân TP. HCM và các cơ quan ban ngành để báo 

cáo quá trình công ty đã đầu tư vào khu đất và 

đề nghị các cơ quan ban ngành xem xét vai trò 

chủ đầu tư dự án của Công ty CP Đầu Tư Tie 

Exim, hiện đang chờ phản hồi từ UBND thành 

phố. 

o Công tác thi công: Dự án đã hoàn tất công tác thi 

công thử tĩnh tải cọc. 

 

2.3 Khu nhà ở Exim – Park Riverside  

a. Khu nhà ở thấp tầng: 

 Chủ đầu tư: Công ty Eximland  

 Vị trí: Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Bưng 

Ông Thoàn, P. Phú Hữu, Q.9, TP.HCM, nằm 

tiếp giáp với sông Ông Nhiêu.  

 Tình trạng pháp lý: Đã được cấp giấy 

CNQSDĐ cho 67.272,7 m
2
 đất nhà ở thương 

mại và đã ký HĐCC chuyển nhượng 100% 

phần đất nhà ở TM cho Công ty Liên Lập. 

 Công tác thi công: Dự án đã hoàn chỉnh cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật bao gồm: hệ thống giao thông 

nội vùng, hồ cảnh quan, công viên ven sông, hồ 

bơi và các dịch vụ tiện ích khác.  
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b. Khu nhà ở xã hội tại P. Phú Hữu, Quận 9 

 Chủ đầu tư: Công ty Eximland.  

 Vị trí: Dự án nằm trong quy hoạch tổng thể của 

khu dân cư ven sông Park Riverside tại P. Phú 

Hữu, TP. Thủ Đức, được thiết kế hiện đại hài 

hòa với phong cảnh thiên nhiên dọc theo dòng 

sông Ông Nhiêu. 

 Quy mô của dự án: 

o Diện tích: 16.974 m
2
 

o Công năng: Chung cư kết hợp TMDV  

o Mật độ xây dựng: 40%; Hệ số SDĐ: 7.2 

o Số tầng: 19 (02 tầng TMDV, 17 tầng CH) 

 Tình trạng pháp lý: Đang hoàn thiện hồ sơ điều 

chỉnh chấp thuận đầu tư. Song song đó, Công ty 

đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế để xin phép xây 

dựng. 

 Công tác thi công: Hiện nay Công ty đang phối 

hợp với Công ty cổ phần XD Phước Thành đàm 

phán ký kết hợp đồng thi công xây dựng.  

 

2.4 Khu dân cư HOCIN 

(X. Bà Điểm, H. Hóc Môn) 

 Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu Tư Đô Thị Hóc 

Môn. 

 Công ty Eximland chiếm 65,86 % vốn điều lệ 

 Tổng diện tích quỹ đất: 38.348,90 m
2
. 

 Tình trạng pháp lý: Công ty Hocin đang tập 

trung hoàn thiện pháp lý cho toàn bộ quỹ đất 

này. Đồng thời, do các thửa đất của Khu đất dự 

án vẫn còn “da beo”, nên Công ty cũng triển 

khai tìm kiếm, đàm phán, thương lượng người 

dân để thu mua thêm một số thửa đất để Khu 

đất được “liền ranh, liền thửa”, thuận lợi cho 

việc triển khai Dự án về sau. Song song đó, 

Công ty cũng tìm kiếm một số đối tác quan tâm 

để chuyển nhượng lại Khu đất nêu trên và/hoặc 

cùng hợp tác để phát triển dự án tại Khu đất 
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này. 

Công tác thi công: Chưa thực hiện. 

 

2.5 Dự án khu nhà ở sinh thái Venice 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất Động Sản E 

Xim. 

 Công ty Eximland chiếm 95% vốn điều lệ Công 

ty TNHH Bất Động Sản E Xim. 

 Vị trí: Dự án nằm tại ấp Rạch Lá, xã An Thới 

Đông, huyện Cần Giờ. 

 Tổng diện tích đất đã mua được: 28,8 ha 

Tình hình dự án: Công ty TNHH Bất Động Sản E 

Xim đang thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ 

quỹ đất trên cho đối tác. Việc chuyển nhượng 

được xúc tiến từ cuối năm 2020, đến nay đã 

chuyển nhượng QSDĐ được 87,38% diện tích 

Khu đất. Dự kiến cuối Quý 03/2022, các Bên sẽ 

hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 100% diện tích 

Khu đất. 

 

2.6 Khu đất tại Xã Hưng Long Huyện Bình 

Chánh TP.HCM 

 Tổng diện tích: 11.021 m
2
. 

 Mục đích sử dụng đất: đất nông nghiệp. 

 Hình thức đầu tư Dự án: Hợp tác - ủy thác đầu 

tư. 

 Công ty đang phối hợp với bên chuyển nhượng 

làm thủ tục chuyển công năng khu đất nông 

nghiệp lên đất ở. 

2.7 Dự án Nhà máy gia công chế tạo Cơ Khí Định Hình Phú Mỹ 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản J&R (chiếm 100% vốn điều lệ). 

 Vị trí: Đường 2A Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

Trong năm 2020, Công ty Eximland đã thực hiện đầu tư vào Dự án theo hình thức nhận 

chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản J&R. Tuy 

nhiên sau gần hai năm đầu tư xét thấy việc đầu tư gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư thực hiện 

theo cơ chế quản lý của Khu công nghiệp Phú Mỹ, khả năng sinh lợi từ Dự án sẽ không cao do 

đó công ty đang thỏa thuận với nhà đầu tư khác để chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp 

của Công ty này nhằm hạn chế rủi ro và bảo toàn vốn đã đầu tư. Dự kiến việc chuyển nhượng 
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vốn sẽ hoàn tất vào Quý 04/2022. 

3. Các công ty con, công ty liên kết: 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, công ty có sáu (06) công ty con  

STT Tên công ty 
Giấy phép 

hoạt động 

Lĩnh vực kinh 

doanh 

Tỷ lệ sở 

hữu bởi 

Công ty 

01 Công ty CP Địa ốc Satra E Xim 0305349677 
Đầu tư, kinh doanh 

địa ốc, xây lắp 
98,86% 

02 Công ty CP Đầu tư TIE – EXIM 0311278495 
Kinh doanh bất 

động sản 
99,78% 

03 
Công ty CP Đầu tư KCN & Đô 

thị Hóc Môn 
4103011598 

Đầu tư, kinh doanh 

địa ốc, xây lắp 
65,86% 

04 
Công ty TNHH đầu tư bất động 

sản Exim 
0315332545 

Đầu tư, kinh doanh 

BĐS 
95% 

05 
Công ty TNHH Tư Vấn Đầu tư 

và Phát Triển Newlife 
0315841824 

Đầu tư, kinh doanh 

BĐS 
95% 

0

06 

Công ty TNHH MTV Đầu tư 

Bất động sản J&R 
0314431568 

Đầu tư, kinh doanh 

bất động sản.  
100% 

 

4. Tổ chức và nhân sự  

 Danh sách Ban điều hành:  

Stt Họ và tên Chức vụ Năm sinh 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần 

31/12/2020 

1 Lý Văn Nghĩa Tổng Giám đốc 1971 39,32% 

2 Đào Văn Nam Phó Tổng Giám đốc 1976 0% 

3 Dương Thị Thu Loan 
Phó Tổng Giám đốc 

kiêm kế toán trưởng 
1977 0% 
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 Số lượng cán bộ, nhân viên. 

Công ty xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy – nhân sự theo tiêu chí tinh gọn, đảm 

bảo chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ CBNV Công ty được củng cố và phát triển về cả 

chất và lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBNV không ngừng rèn luyện, học hỏi, 

nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Tính đến 31/12/2021, tổng số CBNV là 20 người, 

trong đó: 

Đại học:   13 người 

Cao đẳng, trung cấp:  04 người 

Khác:   03 người. 

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, giãn cách xã hội 

kéo dài. Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp 

luật đối với người lao động như: Tiền lương, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức 

khám sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, Công ty còn phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt các 

chính sách phúc lợi khác theo đúng tinh thần thỏa ước lao động tập thể: tổ chức tham 

quan nghỉ mát, quan tâm hỗ trợ CBNV trong các trường hợp hiếu, hỉ, có chế độ lương, 

thưởn phù hợp vào các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm. 

5. Tình hình tài chính 

a. Tình hình thực hiện năm 2021 so với thực hiện năm 2020 

Chỉ tiêu 
Năm  Năm % tăng 

(+)/giảm (-) 2020 2021 

Tổng giá trị tài sản 

   

636,544,917,358  

     

763,289,798,226  

                      

19.91    

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

          

495,141,550  

            

552,529,070  

                      

11.59    

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 

     

36,736,556,263  

       

36,463,706,366    

Lợi nhuận khác 

        

(917,971,823)                             -    

                    

100.00    

Lợi nhuận trước thuế 

     

29,157,449,859  

       

24,421,188,157  

               -

16.24    

Lợi nhuận sau thuế 

     

26,350,991,696  

       

24,421,188,157  

                   - 

7.32    

( Nguồn Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021) 

b. Tình hình thực hiện năm 2021 so với kế hoạch năm 2021 
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Chỉ tiêu 
Thực hiện năm Kế hoạch năm % đạt được 

so với KH 
2021 2021 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh        552,529,070  
   

1,500,000,000    
37% 

Lợi nhuận khác                       -                         -        

Lợi nhuận trước thuế   24,421,188,157  
 

47,037,562,668    
52% 

Lợi nhuận sau thuế   24,421,188,157  
 

37,630,050,134    
65% 

 

c. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 4.96 1.34 

+ Hệ số thanh toán nhanh  3.00 0.59 

2. Chỉ tiêu cơ cấu về vốn     

+ Hệ số Nợ / Tổng tài sản 0.23 0.33 

+ Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu 0.11 0.27 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

+ Doanh thu thuần/ tổng tài sản 0.004 0.016 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần (%) 9.723 2.062 

+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (%) 0.054 0.048 

+ Hệ số LNST/Tổng tài sản (%) 4.140 3.199 

+ Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 

(%) 
18.270 4.666 

 

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

a. Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần lưu hành : 44.291.040 cổ phần 

- Mệnh giá : 10.000 đồng /1 cổ phần 
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- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông. 

- Cổ phần chuyển nhượng tự do: 44.291.040 cổ phần 

- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

b. Cơ cấu cổ đông:  

Cổ đông Số cổ phần Giá trị Tỷ lệ sở hữu 

Cổ đông trong nước  44.206.240 442.062.400.000 99,81% 

Cổ đông nước ngoài  84.800 848.000.000 0,19% 

TỔNG CỘNG 44.291.040 442.910.400.000 100,00% 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có thay đổi trong năm 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về 

tình hình mọi mặt của công ty) 

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

Tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh so với thực hiện của năm 2021 và so 

với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 như sau: 

- Lợi nhuận trước thuế 24.421.188.157 đồng, giảm 16.24   % so với thực hiện năm 

2020, tương ứng với số tiền sụt giảm là 4.736.261.702 đồng; đạt 52% so với kế 

hoạch năm 2021. 

- Lợi nhuận sau thuế 24.421.188.157 đồng, giảm 7.32 % so với thực hiện năm 

2021, tương ứng với số tiền sụt giảm là 1.929.803.539 đồng; đạt 65% so với kế 

hoạch năm 2021.  

Nhìn chung, Công ty đã có cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ 

đề ra như:  

- Tập trung phối hợp làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm xem xét 

giải quyết thỏa đáng các kiến nghị đã được Công ty phản ảnh liên quan đến dự án 376 

Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10 (TopLife Tower); Sớm hoàn tất pháp lý Dự án Nhà 

ở xã hội, phường Phú Hữu, Quận 9; hoàn tất việc chuyển mục đích sử dụng đất khu đất 

tại xã Long Hưng, huyện Bình Chánh làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư 

dự án có hiệu quả.  

- Mặt khác, Eximland cũng đã tập trung tìm kiếm các Dự án mới và tích cực đầu 

tư vào các Dự án dài hạn như: 

 Tiếp tục mua số cổ phần còn lại tại Satra Exim để từng bước sở hữu toàn bộ 5 

tầng thương mại tại Tòa nhà 163 Phan Đăng Lưu – Phú Nhuận – TP.HCM. 
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 Tiếp tục tìm kiếm các dự án sạch để triển khai; 

 Tiếp tục tập trung thu mua phần đất còn lại trong ranh Dự án khu nhà ở Hocin tại 

xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để sớm xin được làm chủ đầu tư Dự án hoặc 

chuyển nhượng lại nếu đạt được khoản sinh lợi như kỳ vọng.  

 Phối hợp với bên chuyển nhượng quỹ đất 11.021 m
2
 tại Hưng Long, Bình Chánh 

để thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng Khu đất sang đất ở. Tiếp 

tục thương thảo với các hộ dân liền kề để nhận chuyển nhượng thêm quỹ đất 

nhằm mở rộng diện tích khu đất, dễ dàng trong việc đa dạng sản phẩm 

- Trong năm 2021, tiến độ thực hiện dự án còn khá chậm so với kế hoạch, 

Eximland sẽ phấn đấu để đẩy mạnh tiến độ đầu tư trong những năm tới sớm phát huy 

hiệu quả từ các dự án.   

2. Phân tích tình hình tài chính  

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản Eximland tăng từ 636.544.917.358 đồng  

lên 763.289.798.226 đồng, tương ứng tăng 19,91 % chủ yếu việc giảm được các khoản 

phải thu ngắn hạn, mua thêm bất động sản đầu tư (tiếp tục nhận chuyển nhượng các căn 

shophouse còn lại), đầu tư thêm quỹ đất nông nghiệp tại xã Hưng Long, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM. 

Hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty trong năm 2021 là 1.34. Điều này cho thấy 

công ty vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ, tuy nhiên hệ số thanh toán 

nhanh (thanh toán tức thời) chỉ đạt hệ số 0.59 điều này cho thấy công ty sẽ không đủ khả 

năng thanh toán ngay lập tức toàn bộ khoản nợ ngắn hạn hay nói một cách chính xác thì 

công ty sẽ gặp khó khăn nếu phải thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn.  

Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu trong năm 2021 có xu 

hướng tăng so với năm 2020, cho thấy công ty vẫn còn bị phụ thuộc vào nguồn vốn bên 

ngoài, điều này dễ dẫn đến việc công ty sẽ bị áp lực về tài chính khi đến hạn trả vốn vay 

gốc và lãi vay cho ngân hàng hoặc các chủ nợ khác. 

Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của công ty năm 2021 là khá thấp và sụt  

giảm hơn so với năm 2020 nhưng mức sụt giảm không nhiều do trong năm 2021 Công ty 

chủ yếu hoàn chỉnh pháp lý dự án để có thể thực hiện vào các năm tới.  

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản của công ty năm 2021 cũng khá thấp, từ 1 đồng 

tài sản, công ty tạo ra chưa tới 1 đồng lợi nhuận, xét về mặt con số điều này cho thấy 

công ty chưa sử dụng hiệu quả nguồn tài sản đưa vào hoạt động kinh doanh, tuy nhiên 

trong năm 2021 Công ty chủ yếu vẫn trong giai đoạn hoàn chỉnh pháp lý dự án để có thể 

thực hiện vào các năm tới.  
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Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (ROS) trong năm 2021 sụt giảm so với năm 

2020, do năm 2021 lợi nhuận sau thuế của công ty Eximland có được chủ yếu từ việc 

công ty TNHH Exim chia lợi nhuận (do công ty này ghi nhận doanh thu/lãi lỗ theo tiến 

độ chuyển nhượng khu đất Cần Giờ).  

3.  Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của các bộ 

phận trực thuộc trong công ty; trong đó nêu rõ trách nhiệm cá nhân của các thành viên 

và nâng cao vai trò trách nhiệm của người phụ trách trong quản lý điều hành. 

Thực hiện giao trách nhiệm và uỷ quyền rõ ràng cho các cấp quản lý: Phó Tổng 

giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc/trưởng các bộ phận để làm cho bộ máy được chủ 

động trong công việc. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sẵn có như: Dự án nhà ở xã hội 

(Quận 9); dự án Khu nhà ở Hocin (Hóc Môn), tiếp tục theo sát dự án Toplife tại 376 

Điện Biên Phủ Quận 10 để tháo gỡ các vướng mắc. Đặc biệt phải nhanh chóng hoàn tất 

các vấn đề vướng mắc liên quan đến việc chuyển nhượng Khu đất Cần Giờ nhằm sớm 

thu hồi vốn đầu tư. Tiếp tục làm việc với đối tác để nhanh chóng thoái vốn tại công ty 

J&R. 

 Trong quá trình thực hiện dự án phải đảm bảo tiến độ xây dựng, chất lượng của 

sản phẩm, nghiên cứu kĩ các kế hoạch tiếp thị tiêu thụ các sản phẩm của dự án đồng thời 

đưa ra giá thành có tính cạnh tranh, hợp lý với thị trường. 

 Nghiên cứu kế hoạch tiếp thị tiêu thụ các sản phẩm của Dự án. Trên cơ sở đó, tạo 

nền tảng đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho Công ty Eximland trên thị 

trường Bất động sản, chuẩn bị tiền đề cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn 

giao dịch chứng khoán.  

 Tiếp tục tập trung tìm kiếm và đầu tư vào các dự án mới, phát triển các dự án phù 

hợp với xu thế của thị trường nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả 

hoạt động kinh doanh được ổn định và mang tính liên tục. Trên cơ sở: 

 Tham gia hợp tác đầu tư vào các Dự án, các công ty hoạt động trong lĩnh vực 

BĐS (đang hoạt động có hiệu quả và có các dự án tiềm năng) để có cơ hội hợp tác 

đầu tư phát triển các dự án mới. 
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 Tiếp tục tập trung tìm kiếm và đầu tư vào các dự án tiềm năng để tạo thêm tài sản 

tích luỹ cho Công ty, trên cơ sở có nguồn thu ổn định và có hướng tăng giá trị 

trong tương lai dẫn đến việc tăng giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường. 

5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

 Trong những năm qua, biết rằng Chính phủ đang tăng cường thanh kiểm tra, xử lý 

các sai phạm liên quan đến đất công sản, tuy nhiên vừa qua UBND thành phố Hồ Chí 

Minh đã ban hành Quyết định thu hồi khu đất tại 376 Điện Biên Phủ Q.10 đối với Công 

ty CP TIE lại đặt ra cho chủ đầu tư dự án tại Khu đất nêu trên là Công ty CP Đầu tư TIE 

EXIM (dự án TopLife Tower) một khó khăn mới, Công ty CP Đầu tư TIE EXIM đã gởi 

nhiều văn bản cầu cứu đến các cơ quan ban ngành đề nghị làm rõ tư cách là chủ đầu tư 

hợp pháp trên khu đất, báo cáo quá trình đầu tư, chi phí đã đầu tư vào dự án trong suốt 

thời gian qua. Trường hợp xấu nhất phải thu hồi được chi phí đã đầu tư cho dự án, do đó 

cần tiếp tục đeo bám làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm xem xét giải 

quyết thỏa đáng các kiến nghị đã được Công ty phản ảnh có liên quan; Bên cạnh đó, 

HĐQT đề nghị Ban Điều Hành công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Nhà ở xã hội 

(phường Phú Hữu, Quận 9); hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng tại khu CN Phú Mỹ 1 

để sớm đưa vào khai thác hoặc sớm làm việc với đối tác để chuyển nhượng phần vốn 

góp tại Công ty J&R. Bên cạnh đó, HĐQT cũng chỉ đạo Ban Điều Hành tăng cường tiếp 

cận các cá nhân, tổ chức có đất thuộc ranh Dự án Hocin tại Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn để đàm phán nhận chuyển nhượng đảm bảo liền ranh, liền thửa làm cơ sở trình cơ 

quan cấp có thẩm quyền để sớm được công nhận làm chủ đầu tư dự án; Đối với khu đất 

11.021 m
2 

tại xã Hưng Long Bình Chánh cần đẩy nhanh việc chuyển đổi công năng, tiếp 

cận với các hộ dân lân cận để nhận chuyển nhượng thêm nhằm mở rộng quỹ đất để đa 

dạng được sản phẩm đầu tư trên khu đất này; đề nghị Ban Điều Hành làm việc với chủ 

đầu tư dự án The Western capital Quận 6 để nhanh chóng đưa 9 căn shophouse tại dự án 

này vào khai thác nhằm bổ sung nguồn thu ổn định cho công ty. 

 HĐQT tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động quản trị. Các 

Nghị quyết, các Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất của các 

thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị của 

mình trong hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích 

của cổ đông và lợi ích chung của doanh nghiệp. 

 Nhìn chung HĐQT thực hiện đúng chiến lược phát triển đã được Đại Hội Đồng 

Cổ Đông thông qua mặc dù năm 2021 là năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

nhất là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

việc kinh doanh của công ty. Tuy nhiên với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể 
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CBNV Công ty, hiện hoạt động kinh doanh của Công ty Eximland đã tương đối ổn định 

và Hội đồng quản trị Eximland tin tưởng điều này sẽ tạo tiền đề cho việc phát triển bền 

vững trong những năm sắp tới. 

6. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

 Các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được Ban điều hành tuân thủ 

và thực hiện đúng, Ban điều hành đã chủ động đề xuất và triển khai công việc kinh 

doanh, đã có những phương án xử lý các khoản công nợ cũ, tập trung đẩy mạnh tiến độ 

thực hiện các dự án sẵn có, tích cực tìm kiếm các Dự án mới, hợp tác đầu tư vào các 

công ty có tiềm năng. 

 Ban điều hành cần tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển hợp tác với các đối tác 

đủ tiềm lực để triển khai các Dự án lớn. 

 Ban điều hành từng bước đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự, tổ chức phân công phân 

nhiệm nhân sự hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động và để triển khai một số Nghị 

quyết HĐQT kịp thời.  

7. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2022 

Tập trung chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 phát 

triển ổn định, đạt hiệu quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội 

đồng cổ đông thông qua. 

 Tập trung tìm kiếm quỹ đất mới tại nhiều địa phương có tiềm năng phát triển, cố 

gắng nghiên cứu đầu tư thêm một số dự án bất động sản tại các khu vực điểm nóng du 

lịch của cả nước; 

 Cố gắng đẩy mạnh công tác triển khai các dự án sẵn có, đảm bảo nguồn vốn 

chuẩn bị cho việc đầu tư vào các dự án chuẩn bị triển khai. Tiếp cận với các ngân hàng 

có tiềm lực để hợp tác toàn diện nhằm đảm bảo nguồn tài chính tốt cho hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

 Trong quá trình đầu tư, quan tâm đến việc tạo tài sản tích luỹ, hướng đến việc gia 

tăng giá trị tài sản cũng như tạo nguồn thu ổn định với nhiều hình thức: liên doanh, liên 

kết với các đối tác, mua bán, sáp nhập các công ty; Chủ động nghiên cứu thị trường, rà 

soát các dự án tiềm năng, có tỉ lệ sinh lợi cao trong tương lai để lựa chọn đúng thời điểm 

tham gia hợp tác đầu tư. 

 Chỉ đạo kịp thời Ban điều hành Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, tăng 

cường phát triển kinh doanh cũng như phát triển nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả 

kinh doanh của Công ty; 
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 Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền 

hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế khác. 

IV. Quản trị công ty  

1. Hội đồng quản trị 

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 

phần 

1 Khương Tố Huệ Chủ tịch 16,68% 

2 Lý Văn Nghĩa Phó Chủ tịch         39,32% 

3 Đào Văn Nam Thành viên 0% 

4 Dương Thị Thu Loan Thành viên 0% 

5 Lâm Sơn Đông  Thành viên 0,01% 

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

 Năm 2021 là năm thật sự khó khăn trong công tác điều hành lãnh đạo các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty do ảnh hưởng đại dịch Covid – 19. Tuy nhiên với 

nỗ lực của từng thành viên HĐQT trong năm đã tổ chức 16 phiên họp để xem xét, quyết 

định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm kịp thời đánh giá việc thực hiện kế 

hoạch kinh doanh hàng tháng, quí… nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch ĐHĐCĐ 

2021 đề ra;  

 HĐQT luôn đồng hành, tăng cường công tác quản lý giám sát, nắm bắt tình hình 

thực tế về hoạt động kinh doanh để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả. Xem xét, đánh giá kỹ 

các dự án đầu tư trước khi đưa vào triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án, 

phát huy tốt nhất việc sử dụng nguồn vốn; 

 Nâng cao năng lực quản trị Doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty đại 

chúng, chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển 

của Eximland;  

 Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự thủ 

tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết 

định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Trong các 

cuộc họp Hội đồng quản trị có mời Ban Kiểm soát, Ban điều hành tham dự. Qua đó, 

HĐQT lắng nghe ý kiến đề xuất, góp ý… để HĐQT đưa ra những quyết sách, chủ 

trương, kịp thời, đúng đắn, phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp; 
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 Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền 

đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Ban Kiểm soát 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

STT Họ và tên Chức vụ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 

phần 

1 Võ Thị Kiều Loan Trưởng ban 0% 

2 Nguyễn Thị Kim Thoa Thành Viên 0% 

 

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:  Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã: 

 Tham gia các phiên họp định kỳ của Hội đồng Quản Trị công ty để nắm được các 

chủ trương, phương hướng, kế hoạch tài chính – kinh doanh của Công ty; đóng góp kịp 

thời cho Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng về các mặt hoạt động 

của đơn vị; 

 Định kỳ kiểm tra, xem xét các báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo kiểm 

toán năm 2021, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành công 

ty, tình hình thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản lý doanh thu, chi phí; và 

kiến nghị với Ban điều hành báo cáo, giải trình một số vấn đề về hoạt động của công ty. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc và Ban kiểm soát 

a. Lương, thưởng, thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát: 

 Hội Đồng Quản Trị: 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tổng lương, thưởng, thù lao 

Năm 2021 (VNĐ) 

1 Khương Tố Huệ Chủ tịch 674.212.000          

2 Lý Văn Nghĩa Phó Chủ tịch 835.564.000 

3 Đào Văn Nam Thành viên 643.816.000  

4 Dương Thị Thu Loan Thành viên 715.688.000  

5 Lâm Sơn Đông Thành viên 355.978.000  

  Ban kiểm soát: 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Tổng thù lao 

Năm 2021 (VNĐ) 

1 Võ Thị Kiều Loan Trưởng ban           12.000.000  

2 Nguyễn Thị Kim Thoa Thành viên           12.000.000  

a. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

- Hội Đồng Quản Trị 

STT Họ và tên Chức vụ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần ngày 

31/12/2020 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần ngày 

31/12/2021 

Tỷ lệ 

thay đổi 

1 Khương Tố Huệ Chủ tịch 16,68% 16,68% 0% 

2 Lý Văn Nghĩa Phó Chủ tịch 39,32% 39,32% 0% 

3 Đào Văn Nam Thành viên 0% 0% 0% 

4 Dương Thị Thu Loan Thành viên 0% 0% 0% 

5 Lâm Sơn Đông Thành viên 0,01% 0,01% 0% 

- Ban kiểm soát  

STT Họ và tên Chức vụ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần ngày 

31/12/2020 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần ngày 

31/12/2021 

Tỷ lệ 

thay 

đổi 

1 Võ Thị Kiều Loan Trưởng ban  0% 0% 0% 

2 Nguyễn Thị Kim Thoa Thành Viên 0% 0% 0% 

- Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán Trưởng  

STT Họ và tên Chức vụ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phần ngày 

31/12/2020 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phần ngày 

31/12/2021 

Tỷ lệ 

thay 

đổi 

1 Lý Văn Nghĩa Tổng Giám đốc 39,32% 39,32% 0% 

2 Đào Văn Nam Phó Tổng Giám đốc 0% 0% 0% 

3 Dương Thị Thu Loan 
Phó Tổng Giám đốc 

kiêm kế toán trưởng 
0% 0% 0% 
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V. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán: 

Công Ty TNHH  kiểm toán và tư vấn A&C được chọn là công ty cung cấp dịch 

vụ kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của công ty.  

Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh 

trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ 

phần Bất động sản E Xim tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả kinh doanh 

và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 

Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 

pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính. 

2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được kiểm toán: (đính kèm báo cáo) 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày  04 tháng 04  năm 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
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