THÔNG CÁO BÁO CHÍ: PVFCCo Central (MÃ CHỨNG KHOÁN PCE) GIA
NHẬP SẢN HNX
Ngày 24/07/2015

Tp.HCM, ngày 23 tháng 7 năm 2015 – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu
khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú
Mỹ) cho biết công ty thành viên của PVFCCo tại khu vực Miền Trung – Tây
Nguyên là Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo
Central) chính thức niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán PCE vào ngày 23/7/2015 với giá giao dịch
khởi điểm là 15.000đ.
PVFCCo Central hiện là doanh nghi ệp kinh doanh phân bón và hóa chất tại thị
trường miền Trung và Tây Nguyên – khu vực trọng điểm của cả nước về sản
xuất nông nghiệp, tập trung nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế xuất khẩu cao
như: Cà phê, hồ tiêu… với tổng nhu cầu phân bón vô cơ hàng năm lên đến 1,7
triệu tấn. PVFCCo hiện nắ m giữ 75% cổ phầ n tại PVFCCo Central . Sau 7 năm
hoạt động, PVFCCo Central đã xây dự ng đượ c h ệ thống kênh phân phối rộng
khắp các tỉnh, thành phố trong khu vự c cùng h ệ thống kho bãi có tổng sức chứa
khoảng 60 ngàn tấn,đáp ứng hơn 70% nhu cầu phân đạm và khẳng định vị thế là
doanh nghiệp kin h doanh phân phối phân bón , hóa chất chuyên nghi ệp và uy tín
hàng đầu tại khu vực này.
Năm 2014, sản lượng kinh doanh phân bón của PVFCCo Central đạt 329,7
nghìn tấn, tương đương 102% kế hoạch năm, trong đó Đạm Phú Mỹ đạt 230,8
nghìn tấn. Doanh thu đạt 2.352 tỷ đồng, tương đương 101% kế hoạch năm.
Đối với các sản phẩm NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ, SA Phú Mỹ, đặc biệt là NPK
Phú Mỹ, mặc dù mới chính thức phân phối từ năm 2012 nhưng tốc độ tăng
trưởng sản lượng tiêu thụ bình quân đạt hơn 150%/năm. Dự kiến năm 2015, sản
lượng của các mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng thêm hơn 50%,trong đó chủ yếu là
các sản phẩm NPK Phú Mỹ chất lượng cao.
Năm 2015, PVFCCo Central đặt kế hoạch doanh thu 2.186 tỷ đồng, lợi nhuận
trước thuế 19,47 tỷ đồng. Về dài hạn , PVFCCo Central đặt mục tiêu kinh doanh
ổn định, đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời tới thị trường, duy trì thị phần trên
70% nhu cầu phân đ ạm tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, từng bước chiếm

lĩnh thị phần các sản phẩm phân bón khác, đặc biệt là phân khúc NPK chất
lượng cao sản xuất theo công nghệ hóa học.
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