08/2018

Mã CK

SHI

Vốn điều lệ

674.273.370.000

Số CP đã phát hành

67.427.337

Số CP đang lưu hành

67.108.477

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

GIÁ NGUYÊN LIỆU THÉP KHÔNG GỈ
Theo số liệu từ Sàn Giao dịch Kim loại
London (LME), giá bình quân của Nickel
tháng 08/2018 là 13.429,2 USD/tấn, giảm
2,5% so với mức giá bình quân tháng
7/2018. Mức giá cao nhất là 14.060,0
USD/tấn, giá thấp nhất 12.985,0 USD/tấn.

NGÀNH NGHỀ:
Ngành nghề: sản xuất sản phẩm từ kim
loại đúc sẵn: thùng chứa, bể chứa, đồ
dùng kim loại dùng cho nhà bếp và
các thiết bị gia dụng khác; các loại ống
inox công nghiệp, gia dụng.

Giá mua nguyên liệu thép không gỉ 304 của
Công ty giảm 2% với mức giá của tháng
trước.

DOANH THU,
LỢI NHUẬN 4 QUÝ GẦN NHẤT
Doanh thu
(tỷ đồng)

LNST

(tỷ đồng)

Q3/2017

960,1

21,1

Q4/2017

1.188,5

34,2

Q1/2018

982,9

28,1

Q2/2018

1.269,1

29,2

KQKD TRONG KỲ, SO SÁNH CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
Doanh thu, lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

(*)Doanh thu hợp nhất và Lợi nhuận sau thuế của cổ đông
của công ty mẹ

Tháng 08/2018

Tháng 08/2018:
Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI), DT ước đạt 203,1 tỷ đồng (DT nội bộ 70,5 tỷ đồng), LNTT 0,05 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An (SHV) DT ước đạt 23,6 tỷ đồng (DT nội bộ 2,7 tỷ đồng), LNTT 0,8 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (SSP) DT ước đạt 134,7 tỷ đồng (DT nội bộ 0,7 tỷ đồng), LNTT 2,6 tỷ đồng.

Bản tin cung cấp những thông tin về hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty trong tháng
với mục đích chuyển tải thông tin thường xuyên
hơn đến Cổ đông/Nhà đầu tư.
Số liệu doanh thu và lợi nhuận tạm tính được
ghi nhận dựa trên quy trình, quy chế của Công
ty, xây dựng phù hợp với chuẩn mực kế toán
Việt Nam.
Bản tin sẽ được cung cấp vào ngày 20, bản tin
của các tháng 3,6,9 và 12 sẽ được cung cấp
vào ngày 25 của tháng sau liền kề.

Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) DT ước đạt 14,2 tỷ đồng (DT nội bộ 8,2 tỷ đồng), LNTT 0,9 tỷ đồng.
Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà (SHP) DT ước đạt 4,7 tỷ đồng (DT nội bộ 0,02 tỷ đồng), LNTT 0,05 tỷ đồng.
Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà (SHD) DT ước đạt 7,2 tỷ đồng, LNTT 0,5 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc (SHT) DT ước đạt 83,6 tỷ đồng (DT nội bộ 0,8
tỷ đồng), LNTT -1,9 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh (SHB) DT ước đạt 69,8 tỷ đồng (DT nội bộ 65,6 tỷ đồng), LNTT
10,6 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà (SHK) DT ước đạt 8,2 tỷ đồng (DT nội bộ 6,9 tỷ đồng), LNTT -0,2 tỷ
đồng.
Sonha Myanmar International Limited (SHM) DT ước đạt 1,2 tỷ, LNTT -0,7 tỷ đồng.
DT hợp nhất ước tính 393,8 tỷ đồng, LNTT hợp nhất ước tính 3 tỷ đồng
(Các cụm từ viết tắt: DT- Doanh thu
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LNTT- Lợi nhuận trước thuế)

SỰ KIỆN TRONG THÁNG
Sơn Hà đem nước sạch cho học sinh 20 huyện vùng cao
Sơn Hà đã bước sang tuổi 20. Để đánh dấu chặng đường đặc biệt này, Sơn Hà lấy con số 20 đầy ý nghĩa làm đích
đến cho chiến dịch cộng đồng năm 2018 của tập đoàn: ĐEM NƯỚC SẠCH ĐẾN CHO HỌC SINH 20 HUYỆN VÙNG
CAO. Sơn Hà sẽ lựa chọn các điểm trường nội trú và bán trú khó khăn nhất của 20 huyện nghèo vùng cao, thuộc
các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái, Hòa Bình...để tài trợ. Mục đích của dự án là Sơn Hà sẽ
tặng và thi công lắp đặt các bồn, bể trữ nước sạch cho các điểm trường; để vào mùa khô các em học sinh và thầy
cô giáo cắm bản có nước sạch phục vụ sinh hoạt.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ để hoán
đổi của Sơn Hà
Theo nội dung công văn số 5636/UBCK-QLCB ngày 30/08/2018, UBCKNN đã thông qua hồ sơ chào bán và đề nghị
Công ty thực hiện theo Phương án được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Theo đó, Sơn Hà sẽ phát
hành 17.960.000 cổ phiếu SHI để hoán đổi cổ phiếu Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ. HĐQT đang tiến
hành các thủ tục theo quy định để thực hiện phương án phát hành hoán đổi.

