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I. THÔNG TIN CHUNG 

 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch   : Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 

- GCN đăng ký doanh nghiệp : 0102306389 

- Vốn điều lệ   : 373.500.000.000 đồng  

- Địa chỉ    : Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Số điện thoại   : 04.62732659 

- Số fax    : 04.62732668 

- Website    : www.pv2.com.vn 

- Mã cổ phiếu   : PV2 

 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

Năm 2007: 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) ra đời ngày 29/06/2007 theo Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh số 0103018228 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với vốn 

điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng trên cơ sở góp vốn giữa 5 thành viên sáng lập bao gồm:  

- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) (nay là Công ty Cổ phần PVI -  

PVI Holdings) ,  

- Công ty Cổ phần Dầu khí Tản Viên (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp 

Dầu khí Việt Nam - PVR),  

- Công ty Tài chính Dầu khí (nay là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - 

PVcombank),  

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO),  

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB). 

 

Năm 2008: 

 

Năm 2008 là năm nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở trong 

tình trạng rất khó khăn, tuy nhiên PV2 vẫn vững tin vượt qua và đạt mức doanh thu rất 

đáng khích lệ là 68,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 7,618 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 

3,5% . Năm 2008 còn đánh giá sự thành công của PV2 trong việc tăng vốn điều lệ từ 150 

tỷ đồng lên 182,5 tỷ đồng. 

 

Năm 2010: 

 

Để đáp ứng nhu cầu nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư và tăng năng lực cạnh tranh trên 

thị trường của PV2, cuối năm 2010 PV2 đã thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 

182,5 tỷ lên 373,5 tỷ đồng và PV2 chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội với mã chứng khoán PV2 vào ngày 16/12/2010. 

http://www.pv2.com.vn/


 

 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 
- Lập dự án đầu tư, xây dựng các dự án nhà ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương 

mại, siêu thị, khu đô thị mới , khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu giải 

trí cao cấp, sân golf; 

- Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ 

tầng; 

- Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; 

- Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; 

- Các dịch vụ: Tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý 

bất động sản,… 

- … 

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 
Hoạt động đầu tư tài chính được hình thành và thực hiện trên cơ sở các đánh giá và phân  

tích về môi trường kinh tế vĩ mô, triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam, triển vọng phát 

triển kinh tế của các ngành nghề kinh tế và mục tiêu kinh doanh cụ thể của công ty.  

 

KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁC: Dịch vụ vận chuyển ChapaExpress Train, Dịch vụ quản 

lý vận hành xe ô tô… 

 

ĐỊA BÀN KINH DOANH: TP HÀ NỘI 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG 

BAN KIỂM TOÁN NỘI 

BỘ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

VĂN PHÒNG 

ĐẠI DIỆN TẠI 

TP HCM 

                      

VĂN PHÒNG  

PHÒNG         
KẾ TOÁN 

PHÒNG         

KINH DOANH 

CHI NHÁNH 

TẠI ĐỒNG NAI 

CÁC               
BAN QUẢN LÝ 

DỰ ÁN 



 

 

4. Định hướng phát triển: 

- Tập trung triển khai các dự án do Công ty là chủ đầu tư đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho 

Công ty. 

- Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mang lại lợi nhuận kết hợp với hoạt động 

đầu tư tài chính để đảm bảo dòng tiền ổn định, an toàn và hiệu quả. 

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017: 

ĐVT : Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2017 
Thực hiện 

năm 2017 

% thực hiện so 

với kế hoạch 

1 Tổng doanh thu 37.677 26.199 69,5% 

2 Chi phí 34.540 21.303 61,7% 

3 Lợi nhuận thực hiện trước thuế 3.137 4.896 156,1% 

 

2. Tổ chức và nhân sự (Năm 2017) 

 Ban điều hành: Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

- Giới tính   : Nam 

- Ngày sinh   : 07/03/1977 

- Nơi sinh   : TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

- Quốc tịch   : Việt Nam 

- Dân tộc   : Kinh 

- Quê quán   : Thái Bình 

- Số CMND/hộ chiếu  : 012673064 do CA Hà Nội cấp ngày 20/02/2004 

- Địa chỉ thường trú  : 101B4 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội   

- Trình độ văn hóa  : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

- Chức vụ công tác   : Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

- Số cổ phần nắm giữ  : 3.735.000 cổ phần 

- Số cổ phần đại diện sở hữu: 3.735.000 cổ phần 

- Số cổ phần sở hữu cá nhân  : 10.000 cổ phần 

- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 10.000 cổ phần 

 Những thay đổi trong Ban điều hành: Không 



 

 

2.1  Cán bộ công nhân viên: 

Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước quy định cho người lao động 

đồng thời phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện các phúc lợi khác như chế độ cho 

lao động nữ, con CBNV, trợ cấp hoặc các hình thức chăm lo khác cho gia đình nhân viên. 

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

 Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại Long Tân và Phú Hội, Nhơn Trạch – Đồng Nai 

Dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường và cấp phép khai thác đất tận thu cho dự án. Hiện tại, 

PV2 đang tiến hành hạ cốt nền, thu hồi đất và thực hiện các công tác xin chấp thuận chủ 

trương đầu tư, lập thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ cấp phép xây dựng 

phần hạ tầng. 

 Dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi 

Tiến độ triển khai dự án phụ thuộc vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Do tình hình thị 

trường BĐS ở Dung Quất chưa khởi sắc và khả năng mua nhà của CBNV nhà máy chưa 

sẵn sàng nên Nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn chưa có chủ trương cụ thể. 

 PV2 hiện đang tham gia góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết để thực hiện  một số 

dự án tiềm năng... Đối với các dự án gián tiếp quản lý này thì PV2 luôn bám sát, theo dõi 

và thúc giục các đối tác đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án đồng thời đang tìm kiếm 

khách hàng để chuyển nhượng, thu hồi vốn đầu tư.  

4. Hoạt động đầu tư tài chính 

Trong năm 2017, Công ty chỉ triển khai một số hoạt động đầu tư tài chính có hiệu quả,  

tập trung thu hồi nợ khó đòi và duy trì các dự án đã đầu tư nhằm tiếp tục vượt qua khó 

khăn. 

5. Hoạt động khác:  

Năm 2017, PV2 triển khai cung cấp dịch vụ quản lý vận chuyển bằng xe ô tô, dịch vụ 

kinh doanh vé tàu ChapaExpress…. góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh của PV2, 

doanh thu 2 của các hoạt động này đạt 21,3 tỷ đồng. 

6. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính: 

 

   Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 207.782.648.112 224.559.793.344 8,07% 

Doanh thu thuần 23.070.304.286 21.310.230.940 -7,62% 

Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh (45.182.027.245) 5.022.509.281  

Lợi nhuận khác  0 (126.466.666)  

Lợi nhuận trước thuế (45.182.027.245) 4.896.042.615  

Lợi nhuận sau thuế (45.182.027.245) 4.896.042.615  

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   



 

 

  Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn 6,614 3,164 

  Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH - Hàng tồn 

kho)/Nợ ngắn hạn

6,046 2,862 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

       Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,032 0,082 

       Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,033 0,090 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

       Doanh thu thuần/Tổng tài sản  0,111 0,095 

 

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

a) Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần: 37.350.000 

- Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 36.868.800 

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

b) Cơ cấu cổ đông: (theo danh sách chốt tại ngày 01/03/2018) 

 

STT Đối tượng 
Số lượng 

cổ phiếu 

Tỷ lệ 

sở hữu 

(%) 

Số 

lượng 

cổ đông 

Cơ cấu cổ đông 

Tổ chức Cá nhân 

1 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên) 

-   Trong nước 9.000.000 24,10% 01 
 

01 

-   Nước ngoài 
     

2 Cổ phiếu quỹ 481.200 1,29% 01 01 
 

3 Cổ đông khác 27.868.800 74,61% 1.069 
  

-   Trong nước 27.864.200 74,60% 1.067 07 1.060 

-   Nước ngoài 4.600 0,01% 02 01 01 

TỔNG CỘNG 37.350.000 100% 1.071 09 1.062 

Trong đó:  - Trong nước 37.345.400 99,99% 1.069 08 1.061 

             - Nước ngoài 4.600 0,01% 02 01 01 

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2017 Công ty không có 

thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 481.200 

- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2017 Công ty không có giao dịch 

 

e) Các chứng khoán khác: Công ty không phát hành các loại chứng khoán khác 

 

 



 

 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của PV2    

- Trong năm 2017, PV2 tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư, tiếp tục 

thu hồi công nợ, thu hồi tài sản và khai thác xử lý tài sản ngay sau khi thu hồi, cung cấp 

dịch vụ quản lý vận chuyển bằng xe ô tô, dịch vụ kinh doanh vé tàu ChapaExpress… 

- Trong công tác quản lý điều hành, PV2 tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, 

HĐQT và Ban điều hành tăng cường rà soát chi tiết các hoạt động kinh doanh của công 

ty để đưa ra các định hướng, quyết sách kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành tổ chức 

thực hiện.  

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 

- Tập trung triển khai các dự án PV2 đang thực hiện. 

- Tiếp tục tập trung vào công tác thu hồi công nợ, thu hồi tài sản và khai thác xử lý tài sản 

ngay sau khi thu hồi.  

- Mở rộng hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và 

an toàn vốn. 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

 

IV.  ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PV2 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị 

Năm 2017, về cơ bản PV2 đã thoát khỏi thời kỳ khó khăn để tìm kiếm các cơ hội đầu tư 

hiệu quả, ổn định. Công ty đã tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư, 

quyết liệt trong việc thu hồi công nợ cũng như thực hiện các hoạt động kinh doanh hiệu 

quả. Năm 2017, mặc dù doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của PV2 chỉ đạt 

69,5% kế hoạch tuy nhiên lợi nhuận vẫn vượt 56,1% so với kế hoạch.  

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành Công ty. 

- Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT. Định kỳ hàng quý, 

HĐQT tổ chức họp thường kỳ để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý trước và 

kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo, đồng thời chỉ đạo cụ thể các vấn để thuộc thẩm 

quyền. 

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề bất thường thuộc thẩm quyền HĐQT, Chủ tịch 

HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường để đưa ra các quyết sách làm cơ sở cho Ban 

điều hành triển khai thực hiện. 

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 

- Tiếp tục tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư đồng thời tìm kiếm cơ 

hội để tham gia các dự án có hiệu quả.  

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn 

thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ 

thi hành án án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện. 



 

 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

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

 

Họ và tên  Chức vụ  

Ông Lâm Nhật Sơn  Chủ tịch  

Ông Vũ Xuân Hân 
 Ủy viên thường trực kiêm 

Tổng giám đốc 

 

Ông Tôn Thiện Việt  Ủy viên Được bầu lại từ 01/04/2017 

Ông Lê Anh Tuấn  Ủy viên Hết nhiệm kỳ từ 01/04/2017 

Ông Phan Trịnh Quốc Kiên  Ủy viên độc lập   

Bà Chu Minh Phương  Ủy viên độc lập Được bầu từ 01/04/2017 

 

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 

họp 

tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do không tham 

dự 

1 Ông Lâm Nhật Sơn Chủ tịch HĐQT 4 100% 
 

2 Ông Vũ Xuân Hân 
Uỷ viên TT HĐQT 

Tổng giám đốc  
4 100%  

3 Ông Tôn Thiện Việt Uỷ viên HĐQT 4 100%  

4 Ông  Lê Anh Tuấn Ủy viên HĐQT 2 50% 
Hết nhiệm kỳ từ 

01/04/2017 

5 
Ông Phan Trịnh Quốc 

Kiên 

Ủy viên HĐQT 

độc lập 
3 75% 

Ủy quyền họp cho 

Chủ tịch HĐQT 

6 Bà Chu Minh Phương Ủy viên HĐQT 2 50% 

Được bầu làm 

thành viên HĐQT 

từ ngày 01/04/2017 

 

 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017): 

 

Stt Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 

Nghị Quyết số: 

01/2017/NQ-

HĐQT 

14/02/2017 

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 



 

 

2 

Nghị quyết số 

02/2017/NQ – 

HĐQT 

06/03/2017 

Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 

3 

Nghị quyết số 

03/2017/NQ – 

HĐQT 

30/06/2017 

- Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng 

chính thức có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 thay 

thế cho Thông tư 121/2012/TT-BTC, Công ty 

niêm yết phải có tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT 

độc lập, do đó HĐQT thống nhất bầu bà Chu 

Minh Phương giữ chức vụ thành viên HĐQT 

độc lập và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp 

gần nhất. 

- Thông qua việc phân công nhiệm vụ thành viên 

Hội đồng quản trị. 

4 

Nghị quyết số 

04/2017/NQ – 

HĐQT 

30/06/2017 

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về ước 

kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 

2017 của PV2. 

- Chỉ định ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn 

phòng làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2017-

2022 kể từ ngày 30/06/2017.  

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm 

toán Nhân tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC 

năm 2017 cho PV2. 

5 

Nghị quyết số 

05/2017/NQ – 

HĐQT 

25/10/2017 

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về ước 

kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 

2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 

IV/2017. 

- Điều chỉnh tiền lương cho Tổng giám đốc. 

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

 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 01/04/2017, ĐHĐCĐ đã thống nhất 

thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, theo đó do hoạt động kinh 

doanh của PV2 trong năm 2017 vẫn còn gặp khó khăn nên để chia sẻ một phần khó 

khăn với PV2,  Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao năm 2017. 

 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch 

 

c) Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ 

với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có giao 

dịch. 

 



I...

Ha noi, ngay 20 thdng 03 ndm 2018

2. Bao cao tai chinh Dam 2017 ail auc;)'cki~m todn:

Bao cao tai chinh nam 2017 oil duoc Cong ty TNIlli Ki~m toan Nhan Tam Viet ti~n hanh
ki~m toan theo quy dinh cua phap luat v~ k~ toan va chuan rnuc k~ toan Viet Nam (Bao
cao tai chinh dinh kern).
Toan van bao cao tai chinh kiern toan cua cong ty diroc dang tai tren website cua cong ty
theo dia chi sau http://pv2.com.vnl?p=2915.

Theo y ki~n cua chung toi, Bao cao tai chinh d~ c~p dffphan anh trung tlurc va hop Iy tren
cac khia canh trong y~u tinh hinh tai chinh cua C6ng ty C6 phan Dfiu til PV2 tai thai
diem ngay 31 thang 12 nam 2017 cling nhu k~t qua h01;1tdQng kinh doanh va tinh hinh
hru chuyen ti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay, phu hop voi chuan mire k~ toan,
che 09 k~ roan Viet Nam va cac quy dinh phap I'] co lien quan d~n viec l~p va trinh bay
Bao cao tai chinh.

1. Y ki~D ki~m toan:

VI. BAo cAo TALCHiNH
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	- Tập trung triển khai các dự án do Công ty là chủ đầu tư đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho Công ty.
	- Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mang lại lợi nhuận kết hợp với hoạt động đầu tư tài chính để đảm bảo dòng tiền ổn định, an toàn và hiệu quả.
	ĐVT : Triệu đồng
	- Giới tính   : Nam
	- Ngày sinh   : 07/03/1977
	- Nơi sinh   : TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	- Quốc tịch   : Việt Nam
	- Dân tộc   : Kinh
	- Quê quán   : Thái Bình
	- Số CMND/hộ chiếu  : 012673064 do CA Hà Nội cấp ngày 20/02/2004
	- Địa chỉ thường trú  : 101B4 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội
	- Trình độ văn hóa  : 12/12
	- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
	- Chức vụ công tác   : Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
	- Số cổ phần nắm giữ  : 3.735.000 cổ phần
	- Số cổ phần đại diện sở hữu: 3.735.000 cổ phần
	- Số cổ phần sở hữu cá nhân  : 10.000 cổ phần
	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 10.000 cổ phần
	Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước quy định cho người lao động đồng thời phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện các phúc lợi khác như chế độ cho lao động nữ, con CBNV, trợ cấp hoặc các hình thức chăm lo khác cho gia đình nhân viên.
	 Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại Long Tân và Phú Hội, Nhơn Trạch – Đồng Nai
	Dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp phép khai thác đất tận thu cho dự án. Hiện tại, PV2 đang tiến hành hạ cốt nền, thu hồi đất và thực hiện các công tác xin chấp th...
	 Dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi
	Tiến độ triển khai dự án phụ thuộc vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Do tình hình thị trường BĐS ở Dung Quất chưa khởi sắc và khả năng mua nhà của CBNV nhà máy chưa sẵn sàng nên Nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn chưa có chủ trương cụ thể.
	 PV2 hiện đang tham gia góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết để thực hiện  một số dự án tiềm năng... Đối với các dự án gián tiếp quản lý này thì PV2 luôn bám sát, theo dõi và thúc giục các đối tác đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án đồng t...
	Trong năm 2017, Công ty chỉ triển khai một số hoạt động đầu tư tài chính có hiệu quả,  tập trung thu hồi nợ khó đòi và duy trì các dự án đã đầu tư nhằm tiếp tục vượt qua khó khăn.
	Năm 2017, PV2 triển khai cung cấp dịch vụ quản lý vận chuyển bằng xe ô tô, dịch vụ kinh doanh vé tàu ChapaExpress…. góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh của PV2, doanh thu 2 của các hoạt động này đạt 21,3 tỷ đồng.
	- Trong năm 2017, PV2 tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư, tiếp tục thu hồi công nợ, thu hồi tài sản và khai thác xử lý tài sản ngay sau khi thu hồi, cung cấp dịch vụ quản lý vận chuyển bằng xe ô tô, dịch vụ kinh doanh vé tàu ChapaE...
	- Trong công tác quản lý điều hành, PV2 tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, HĐQT và Ban điều hành tăng cường rà soát chi tiết các hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các định hướng, quyết sách kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành ...
	- Tập trung triển khai các dự án PV2 đang thực hiện.
	- Tiếp tục tập trung vào công tác thu hồi công nợ, thu hồi tài sản và khai thác xử lý tài sản ngay sau khi thu hồi.
	- Mở rộng hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.
	- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
	Năm 2017, về cơ bản PV2 đã thoát khỏi thời kỳ khó khăn để tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả, ổn định. Công ty đã tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư, quyết liệt trong việc thu hồi công nợ cũng như thực hiện các hoạt động kinh doan...
	- Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT. Định kỳ hàng quý, HĐQT tổ chức họp thường kỳ để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý trước và kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo, đồng thời chỉ đạo cụ thể các vấn để thuộc thẩm quyền.
	- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề bất thường thuộc thẩm quyền HĐQT, Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường để đưa ra các quyết sách làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai thực hiện.
	- Tiếp tục tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư đồng thời tìm kiếm cơ hội để tham gia các dự án có hiệu quả.
	- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
	- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ thi hành án án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện.
	Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 01/04/2017, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, theo đó do hoạt động kinh doanh của PV2 trong năm 2017 vẫn còn gặp khó khăn nên để chia sẻ một phần khó khăn với PV2,  Hội ...
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