
SABECO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

Ngày 7.4.2008, tại khách sạn Sheraton, TPHCM, Tổng công ty Bia  Ruợu -  Nước giải khát Sài Gòn 
(SABECO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần Bia  Rượu – Nước 
giải khát Sài Gòn. 
 

Thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội, ông Nguyễn Bá Thi, Chủ tịch HĐQT Sabeco đã báo cáo tóm tắt quá trình 
thành lập Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn, từ tháng 5.1977 đến nay. Qua hơn 30 năm hoạt 
động, hiện Sabeco là đơn vị hàng đầu trong ngành đồ uống Việt Nam với sản lượng tiêu thụ chiếm giữ 
trên 33% thị phần; đã được những danh hiệu, như: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Và các danh hiệu 
thương mại, như: “Thương hiệu tín nhiệm” Bia Sài Gòn trong 22 năm; sản phẩm Bia Sài Gòn – hàng Việt 
Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng bình chọn liên tục trong 12 năm (từ 1977- 2007); sản phẩm 
Bia lon 333 đạt huy chương bạc tại cuộc thi bình chọn Bia quốc tế tổ chức tại Australia năm 1999, 2000 
và 2001. Cùng với nhiệm vụ đáp ứng thị trường trong nước, Sabeco đã từng bước mở rộng thị trường 
sang các nước khác trên thế giới.  
 

Cơ cấu cổ đông Tổng công ty cổ phần Sabeco  

 

 
 

Việc cổ phần hóa Sabeco nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sau khi cổ phần hóa, 
Sabeco sẽ phát triển hướng đến một tập đoàn công nghiệp đồ uống và thực phẩm có trình độ sản xuất 
và sức cạnh tranh cao, đứng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm Bia Việt Nam, có uy tín trong khu 
vực và trên thế giới. Cùng với đó, Sabeco sẽ tập trung phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng đa 
ngành nghề, trong đó ngành Bia – Cồn – Rượu – Nước giải khát là chủ yếu và phấn đấu cung cấp trên 
50% sản lượng bia trên thị trường nội địa.  
 

Giá trị cổ phần (VND) được công bố tại đại hội là 6.412.811.860.000 đồng. Theo đó, cơ cấu cổ đông của 
Tổng công ty cổ phần được phân bổ như sau: Cổ phần Nhà nước nắm giữ 574.519.134, tỷ lệ 98,59%, 
giá trị cổ phần là 5.745.191.340.000 đồng. Cổ phần ưu đãi bán cho CBCVN của Sabeco là: 2.522.900 
bằng 0,39% với 25.299.000.000 đồng; cổ phần bán đấu giá công khai tại sở giai dịch chứng khoán 
TPHCM: 64.239.152 bằng 10,02% với 642.391.520.000 đồng.  
Sau Đại hội, HĐQT sẽ lựa chọn đối tác chiến lược cho 2 lĩnh vực bia - rượu – nước giải khát và dự kiến 
bán bớt cổ phần Nhà nước nắm giữ với 128.257.000 cổ phần, bằng 20% vốn điều lệ.  
 

Hiện, Sabeco đang có các tập đoàn hàng đầu trên thế giới về ngành đồ uống và thực phẩm như 
Heineken, (Hà Lan), A-B (Mỹ), InBev (Bỉ), ThaiBev (Thái Lan), Asahi (Nhật) đang có kế hoạch đầu tư 
chiến lược. Đại hội đã nhất trí ủy quyền HĐQT chọn 1 đối tác chiến lược về ngành bia và 1 đối tác chiến 
lược về ngành nước giải khát, thực phẩm. Mỗi đối tác chiến lược sẽ được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ 
của Sabeco.  
 

Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể  
 



Đại hội đã nhất trí với mục tiêu tổng quát được nêu trong phương hướng sản xuất kinh doanh sau cổ 
phần hóa Sabeco. Theo đó, tiếp tục tổ chức hiệu quả Tổng Công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty 
con, phát huy tố đa lợi thế của doanh nghiệp cổ phần, thu hút vốn của công chúng để mở rộng sản xuất, 
đầu tư chiều sâu và phát triển kinh doanh. Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể, đảm bảo đến năm 
2015 hoạt động hiệu quả trên từng lĩnh vực: đầu vào, chính sách chất lượng, tài chính, thị trường, nguồn 
nhân lực và đầu ra.   
 

Riêng về cơ sở vật chất, Sabeco sẽ tiếp tục đầu tư các dự án trọng điểm: Xây dựng các nhà máy bia 
công suất lớn ở 4 khu vực: Nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi công suất 200 triệu lít/năm vào đầu 2008; Nhà 
máy bia tại Quảng Ngãi 100 triệu lít/năm và nhà máy Bia Nghệ An 100 triệu lít/năm vào cuối 2009; nhà 
máy Bia tại Vĩnh Long 100 triệu lít/năm vào cuối 2010. Dự kiến sản lượng bia các loại đến năm 2010 đạt 
1,2 tỷ lít. Xây dựng nhà máy cồn công suất từ 10 triệu đến 20 triệu lít/năm. Dự kiến sản lượng đến năm 
2010 đạt 30 triệu lít. Xây dựng nhà máy nước giải khát không gas: trà xanh, nước trái cây, nước khoáng. 
Dự kiến sản lượng đến năm 2010 đạt 100 triệu lít. Cũng trong thời gian này, Sabeco sẽ đầu tư sang lĩnh 
vực địa ốc, thông qua việc liên kết đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê, khách sạn, trung tâm 
thương mại tại các địa điểm số 6 Hai Bà Trưng, số 4 Thi Sách, quận 1; số 66 Tân Thành, quận 5 và các 
khu đất khác do Tổng công ty sở hữu. Xây dựng hệ thống kho chứa hàng song hành với hệ thống phân 
phối đảm bảo các tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu phát triển đến năm 2015.  
 

Đại hội cũng thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dự kiến giai đoạn từ 2008 – 2010.  
                                                                                                                         

Các thành viên HĐQT  
 

Trong phần thảo luận, đại hội đã thông qua điều lệ Tổng công ty cổ phần, đồng thời nhất trí điều chỉnh 
một số chi tết nhằm đảm bảo tính chủ động và đặc thù của Sabeco. Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng 
quản trị và ban kiểm soát; theo đó, thành viên HĐQT gồm: Đại diện chủ sở hữu Nhà nước: Ông Nguyễn 
Bá Thi, ông Nguyễn Quang Minh, ông Lý Quốc Hùng và ông Bùi Ngọc Hạnh. Đại diện cho các cổ đông 
bên ngoài: Ông Ian McNeilage.  
 

Đại hội cũng đã tín nhiệm, bầu Ban kiểm soát gồm 3 người: Ông Đồng Việt Trung; Chung Chí Dũng (Bộ 
Công thương) và ông Đỗ Minh Toàn, Phó Giám đốc Ngân hàng CP thương mại Á Châu.  
 

Sau cổ phẩn hóa, Sabeco sẽ thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM vào cuối năm 
2008.  
 

Cũng trong chương trình đại hội, Sabeco đã tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 cho hai 
tập thể : Công Đoàn Tổng công ty Bia - Ruợu – Nước giải khát Sài Gòn, Công ty TNHH một thành viên 
TMDV Bia - Ruợu – Nước giải khát Sài Gòn. Huân chương Lao động hạng 2 cho hai cá nhân: ông 
Nguyễn Quang Minh.Tổng Giám đốc Sabeco và ông Văn Thanh Liêm Phó Tổng Giám đốc Sabeco. 

An Bình Minh 

 


