TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
ĐT: (84.28) 3829 4513 - Fax: (84.28) 3829 0586
Email: vocar@vocarimex.com.vn - Website: www.vocarimex.com.vn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Năm 2018, Vocarimex đặt kế hoạch doanh thu 4.800 tỷ, tăng trưởng hơn 9% so với
năm 2017; mục tiêu lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2018, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực
vật Việt Nam – CTCP tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2018 trình Đại hội đồng Cổ đông
thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả kinh doanh 2017; Kế hoạch kinh doanh 2018 và Kế
hoạch cổ tức 2018 là 12%.
Năm 2017, Vocarimex ghi nhận doanh thu thuần 4.388 tỷ đồng, đạt 300 tỷ đồng lợi nhuận
trước thuế, hoàn thành 150% kế hoạch đã đề ra.
Năm 2017, Vocarimex ghi nhận doanh thu thuần 4.388 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hai
mảng kinh doanh công nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng lần lượt là 52,6% và 14,9% so với
năm 2016; Lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, hoàn thành 150% kế hoạch đề ra, vượt 50%
so với kế hoạch.
Đặc biệt, năm qua Vocarimex tiết giảm 59% chi phí hoạt động so với năm 2016 (tương đương
hơn 212 tỷ đồng); Đẩy mạnh quản lý vốn lưu động phù hợp với đặc thù kinh doanh hiện tại đã
rút ngắn vòng quay tiền mặt của công ty nhanh hơn 2 ngày.
Kết quả đáng ghi nhận trên đến từ việc Vocarimex đã tập trung tái cấu trúc hoạt động đầu tư
tại các công ty liên doanh, liên kết nhằm gia tăng hiệu quả của các khoản đầu tư; Chuyển đổi
định hướng hoạt động, tập trung vào khai thác, phát triển khối khách hàng công nghiệp, thương
mại và xuất khẩu; Khai thác thế mạnh của nhà máy tiên tiến, hệ thống dây chuyền sản xuất
hiện đại, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu. Bên cạnh đó, Vocarimex đã không
ngừng nỗ lực trong việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đẩy mạnh trong việc nghiên cứu
tinh chế dầu và đưa ra các phối thức sản phẩm chuyên biệt, có chất lượng vượt trội nhằm cung
cấp cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tại các khu vực, vùng miền khác nhau.
Năm 2018, khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng bứt phá và mở rộng tầm ảnh hưởng,
Vocarimex đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng tăng trưởng hơn 9% so với 2017, kế
hoạch lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng.
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, chiến lược của Vocarimex tập trung đẩy mạnh phát triển bán
hàng kênh công nghiệp, thâm nhập sâu vào thị trường xuất khẩu, tiếp cận có trọng tâm đến các
doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng dầu thực vật trong sản xuất kinh doanh để mở rộng thị trường.
Trong đó:
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Công nghiệp, thương mại: Mức tiêu thụ dự báo sẽ tăng từ 8% - 11% trong giai đoạn 2016 –
2022, mảng dầu ăn công nghiệp, thương mại được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng tăng
trưởng. Đặt mục tiêu chinh phục thị trường dầu ăn có quy mô lên đến 30.500 tỷ đồng,
Vocarimex đặc biệt chú trọng đến công tác hội nhập cùng Tập đoàn KIDO, tích cực quá trình
tích hợp hệ thống và chuẩn hóa quy trình vận hành dưới mô hình Tập đoàn. Cùng với Tập
đoàn và các công ty thành viên, Vocarimex sẽ nhanh chóng hoàn thành chiến lược phát triển
thị trường theo từng khu vực, vùng miền. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, thiết kế công thức sản
phẩm phù hợp cho từng đối tượng khách hàng, theo từng ngành hàng.
Xuất khẩu: Vocarimex đặt mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu xuất khẩu dầu từ Việt Nam sang
các thị trường lớn thông qua các hoạt động mở rộng khai thác thị trường, đầu tư nghiên cứu
và phát triển các sản phẩm chuyên biệt cho từng mặt hàng phù hợp với nhu cầu và đặc tính
vùng miền từng thị trường. Thông qua các hội chợ quốc tế, triển lãm hàng hóa, Vocarimex sẽ
tăng cường phát triển thương hiệu tại các thị trường mục tiêu, tìm đến những thị trường tiềm
năng, sẵn sàng đáp ứng những đơn hàng từ nhỏ đến lớn và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu
dài, bền vững. Ngoài ra, nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng của giá dầu biến động, Vocarimex sẽ
tận dụng ưu thế về quy mô cơ sở vật chất cũng như lợi thế về sản lượng lớn nhằm tối ưu hóa
chi phí hoạt động.
Mảng công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu mạnh sẽ tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng
của Vocarimex trong lĩnh vực dầu ăn trên thị trường khi vừa sở hữu, đầu tư, liên doanh, liên
kết ở các công ty thành viên có hoạt động sản xuất, kinh doanh dầu ăn lớn tại Việt Nam giúp
công ty gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường khi đàm phán và thương thảo đối với đối
tác và khách hàng dựa trên lợi thế qui mô có được.
Hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu dầu thực vật hàng đầu Việt
Nam, năm 2018 sẽ là năm bản lề quan trọng để Vocarimex có thể phát huy hết thế mạnh của
một Tổng công ty với hơn 40 năm hiện diện trên thị trường, mở ra những cơ hội phát triển lớn
mạnh hơn cho chặng đường nâng tầm thương hiệu, khẳng định vị thế Tổng công ty cung cấp
nguyên liệu dầu công nghiệp hàng đầu Việt Nam.
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