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CAMIMEX GROUP (CMX) được thành lập năm 1977, là một trong những công ty thuỷ sản 

đầu tiên tại Việt Nam. Trải qua hơn 40 năm hoạt động, CMX giữ vững được vị thế là một trong 

những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu tôm. 

Kết thúc năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có sự tăng trưởng vượt bậc với 

doanh thu thuần đạt 2.093 tỷ đồng và LNST đạt 83 tỷ đồng tăng lần lượt 46.9% và 38.8% so 

với năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh làm đứt gãy chuỗi cung ứng mà CMX đã 

không thể hoàn thành kế hoạch kim ngạch xuất khẩu tôm năm 2021, ước đạt 62.22 triệu USD, 

đạt 89% so với kế hoạch đề ra.  

Năm 2022, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, hoạt động xuất khẩu trở lại bình thường, cộng 

thêm các yếu tố phát triển từ nội lực bên trong công ty: Hoàn thiện nhà máy chế biến tại Zone 

1 nâng công suất chế biến tôm lên 20.000 tấn thành phẩm/ năm; Tiếp tục dự án đầu tư xây 

dựng, nghiên cứu, sản xuất thuỷ sản công nghệ cao với quy mô diện tích 16.7 ha đạt công suất 

3.000 tấn sản phẩm/ năm. 

=>> Đây sẽ là những cơ sở để CMX có thể hoàn thành được kế hoạch năm 2022 với kim ngạch 

xuất khẩu đạt 160tr USD, sản lượng: 13.000 tấn thành phẩm, Tổng doanh thu là 3.900 tỷ và 

LNST đạt 300 tỷ đồng. 

I. TỔNG QUAN 

1. Thông số cơ bản 

Thị giá  21.200 vnđ 

Vốn hoá 1.652 tỷ 

Vốn điều lệ 908 tỷ 

Số lượng cổ phần đang lưu hành  90.8 triệu cổ 

 

2. Quá trình phát triển 

- CMX group tiền thân là xí nghiệp đông lạnh Cà Mau, thành lập năm 1977. 

- Năm 1993: đổi tên thành công ty chế biến thuỷ sản và xuất nhập khẩu Cà Mau. 

- Năm 2005: Cổ phần hoá và đổi tên thành CTCP chế biến thuỷ sản và xuất nhập khẩu 

Cà Mau. 

- Năm 2010: Niêm yết trên House với mã CMX với vốn điều lệ 114 tỷ. 

- Năm 2011: CMX chính thức trở thành doanh nghiệp 100% vốn tư nhân 

- Năm 2018: đổi tên thành CTCP Camimex Group. 



- Năm 2019: tăng vốn điều lệ lên 264 tỷ 

- Năm 2020: phát hành Esop, tăng vốn điều lệ lên 304 tỷ đồng. 

- Năm 2021: phát hành cổ phiếu, trái phiếu tăng vốn lưu động, nâng vốn điều lệ lên 908 

tỷ đồng. Thành lập công ty CAMIMEX FARM nghiên cứu sản xuất thuỷ sản công nghệ 

cao. 

3. Thành tựu 

- CMX là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận organic 

cho một chuỗi sinh thái từ con giống đến bàn ăn. 

- EU Organic – chứng nhận hữu cơ liên minh châu Âu. 

- Naturland cho chuỗi sản phẩm sinh thái- chứng nhận hữu cơ của hiệp hội Naturland 

Đức. 

 

II. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, SỞ HỮU, CỔ TỨC 

1. Cơ cấu cổ đông 

- Nhóm cổ đông quạn trọng: Ban lãnh đạo 22.32%, trong đó CTHĐQT ông Bùi Sỹ Tuấn: 

17.92%, Con CT ông Bùi Đức Dũng: 8.19%, vợ bà Vũ Thị Bích Ngọc: 3.63% 

- Tổ chức: 9,72%, nước ngoài chiếm: 6.08% 

 

2. Sở Hữu 

Công ty Ngành nghề Vốn ĐL Tỷ lệ SH 

Công ty CP CAMIMEX Gia công chế biến xuất khẩu 630 Tỷ 76.69% 

Công ty TNHH Camimex 

Organic 

Sản xuất kinh doanh tôm 

giống 

50.5 tỷ 19.8% 

Công ty TNHH Camimex Farm Nuôi tôm 450 tỷ 44.44% 

Công ty CP Camimex Foods chế biến các sp thuỷ sản 300 tỷ 83.3% 



Công ty cp công nghệ cao 

Camimex 

Nuôi tôm 79 tỷ 38.11% 

Công ty cp Camimex Logistic Cho thuê kho đông lạnh, vận 

chuyển hàng hoá… 

15 tỷ 86.67% 

Công ty cp Camimex Quảng Trị Sản xuất giống thuỷ sản 10 tỷ 49% 

 

3. Cổ tức 

- Năm 20220: cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 10:1, phát hành CP cho cổ đông hiện hữu 1:1 

giá 10.000 vnđ. 

- Năm 2021: phát hành CP cho CĐHH 1:1 giá 10.000 vnđ 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 

- Định hướng phát triển thành tập đoàn nhiều công ty thành viên, mỗi công ty phụ trách 

một mảng riêng biệt, độc lập nhưng vẫn liên kết thành chuỗi giá trị, từ con giống đến 

bàn ăn. 

1. Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thuỷ sản công nghệ cao 

- Đầu tư tài sản cố định: 195.7 tỷ đồng 

- Vốn lưu động: 155.3 tỷ 

 Tổng cộng: 351 tỷ đồng 

2. Dự án đầu tư xây dựng nghiên cứu sản xuất thuỷ sản công nghệ cao đang trong 

giai đoạn giải phóng mặt bằng 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Camimex Farm 

- Mục tiêu: nuôi trồng thuỷ sản ứng dụng công nghệ cao 

- Quy mô: 16.7ha diện tích đất mặt_ mặt nước, Công suất 3000 tấn sản phẩm/ năm. 

- Tổng mức đầu tư: 200 tỷ 

- Tiến độ: năm 2022, đầu năm 2023 là giai đoạn xây dựng, dự kiến đi vào vận hành cuối 

năm 2023. 

3. Hoàn tất thủ tục công ty cổ phần Camimex( công ty con) đăng ký đại chúng và 

niêm yết trên Upcom. Tìm kiếm nhà đầu tư cho các công ty con để tăng cường 

tiềm lực tài chính cũng như quy mô hoạt động công ty. 

Tình hình hoạt động công ty cổ phần Cemimex năm 2021 

 



 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng cân đối kế toán & kết quả kinh doanh năm 2020 và 2021 

 

Nguồn: BCTCHN đã kiểm toán năm 2021 ( đơn vị: tỷ đồng) 

- Tổng tài sản công ty ghi nhận tại cuối năm 2021 đạt hơn 2.400 tỷ, tăng 62% so với năm 

2020.  

- Các khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn 

do chính sách bán hàng công ty và do tình hình dịch bệnh cuối năm 2021 làm gián đoạn 

chuỗi cung ứng. 

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn công ty tăng 124% đến từ việc gia tăng vốn góp vào 

công ty TNHH Camimex Farm, đồng thời tài sản dở dang dài hạn cũng tăng 31%. 

- Tổng nợ tăng 20%, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao tới 80% tổng nợ. Nợ dài 

hạn tăng mạnh hơn 600%. Các khoản nợ thuê tài chính công ty tăng 197 tỷ đồng tương 

đương 617%- do công ty tận dụng nguồn vốn rẻ từ chính sách ưu đãi lãi suất của ngân 

hàng. 



 

 

 

- Chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty tăng, khả năng thanh toán các khoản 

nợ ngắn hạn của công ty đang ở mức tốt. Khoản phải thu khách hàng tăng mạnh do 

công ty có sự thay đổi về chính sách nới lỏng tín dụng, mở rộng hoạt động kinh doanh. 

- Số vòng quay hàng tồn kho tăng do giá tôm nguyên liệu tăng, làm cho giá vốn hàng 

bán tăng 45% so với năm 2020. Hiệu suất sử dụng tài sản tăng do doanh thu năm 2021 

tăng 47% lên hơn 2000 tỷ so với năm 2020. 

- Cơ cấu nguồn vốn cân đối hơn, tăng nguồn vốn lưu động, cơ cấu lại khoản nợ nhờ phát 

hành riêng lẻ tăng vốn. 

- Các chỉ số khả năng sinh lời giảm so với năm 2020. Do trong năm công ty phát hành 

cổ phiếu=> vốn chủ tăng mạnh. Nguồn vốn dùng để mở rộng sản xuất, đầu tư công 

nghệ sẽ giúp công ty có cơ sở phát triển trong năm 2022 và các năm tới. 

- Kết quả kinh doanh quý 1.2022: Doanh thu đạt 470 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ tăng 

lần lượt  118% và 131% lần so với cùng kỳ năm 2021. 

 


