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Thông cáo 
Báo chí  

  

 

Siemens kết thúc thành công năm tài khóa 2015 
 

 Đạt chỉ tiêu đề ra trong năm tài khóa 2015 

 Đặt kế hoạch tham vọng cho năm tài khóa 2016 

 Đạt tăng trưởng quan trọng về đơn hàng trong điều kiện môi trường kinh tế toàn 

cầu suy yếu. 

 Tăng doanh thu ở mức trung bình như dự đoán 

 Ban Điều hành và Ban Giám sát đề nghị lãi cổ tức tăng lên thành 3,5 Euro.   

 Chương trình mua lại cổ phiếu mới với tổng giá trị là 3 tỷ Euro trong vòng 36 

tháng 

 Quỹ lợi nhuận chia cho nhân viên tăng thêm 200 triệu Euro 

 

Siemens đã đạt được định hướng đề ra cho năm tài khóa 2015 và chủ trương một kế 

hoạch tham vọng cho năm tài khóa 2016. Trong năm tài khóa 2015, đơn hàng tăng 6%, 

đạt 82,3 tỷ Euro. Doanh thu cũng tăng 6%, đạt 75,6 tỷ Euro. Không tính các tác động 

của tỷ giá trao đổi ngoại tệ và danh mục đầu tư thì cả đơn hàng và doanh thu đều giảm 

1% so với cùng kỳ năm trước khi. Tỷ lệ đơn hàng chưa xử lý đạt 1,09%. Biên lợi nhuận 

của mảng kinh doanh thuộc lĩnh vực Công nghiệp là 10,1 %. Lãi ròng đạt tổng cộng 7,4 

tỷ Euro (năm tài khóa 2014: 5,5 tỷ Euro). Lãi cơ bản trên một cổ phiếu là 8,84 Euro, cao 

hơn 39% so với năm 2014.  

 

“Chúng tôi thực hiện thành công những gì chúng tôi cam kết và đang ở vị thế vững 

vàng để triển khai kế hoạch của công ty cho năm sắp tới”, ngài Joe Kaeser, Chủ tịch 

kiêm Tổng Giám đốc Siemens AG phát biểu. Cho năm tài khóa 2015, Ban Điều hành và 

Ban Giám sát của Siemens AG đề xuất các cổ đông tại Đại hội Cổ đông Thường niên 

diễn ra vào tháng 1 năm 2016 sẽ thông qua lãi cổ tức là 3,50 Euro (năm tài khóa 2014 

là 3,30 Euro). Siemens cũng dự định sẽ mua lại cổ phiếu với tổng giá trị lên đến 3 tỷ 

Euro trong vòng 36 tháng tới. “Với chương trình mua lại cổ phiếu đã được lên kế 

hoạch, chúng tôi muốn đảm bảo rằng cổ đông của chúng tôi sẽ liên tục tham dự vào 

thành công của công ty” theo lời ông Rafl P. Thomas, Giám đốc Tài chính của  

Siemens AG.  
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Tổng mức lợi nhuận chia sẻ cho nhân viên vào khoảng gần 2,2 tỷ Euro tiền mặt và cổ 

phiếu, cộng thêm 200 triệu Euro được công ty rót qua Quỹ Chia sẻ Lợi nhuận của  

Siemens. Chương trình chia sẻ lợi nhuận bằng cổ phiếu cho nhân viên được  

Siemens áp dụng từ một năm trước, qua đó cho phép nhân viên tham gia đóng góp 

trực tiếp vào thành công của công ty.  

 

Siemens dự đoán trạng thái mềm mỏng hơn về môi trường kinh tế vĩ mô và sự tiếp nối 

tình trạng phức tạp về môi trường địa chính trị trong năm tài khóa 2016. Tuy nhiên, 

công ty vẫn kỳ vọng đạt tăng trưởng lợi nhuận ở mức trung bình. Với mảng kinh doanh 

Công nghiệp, công ty hy vọng sẽ đạt lợi nhuận biên từ 10% đến 11%. Thêm vào đó, 

Siemens dự đoán rằng lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) từ lợi nhuận sau thuế sẽ 

nằm trong khoảng từ 5,90 Euro đến 6,20 Euro so với mức 5,18 Euro đạt được trong 

năm tài khóa 2015 (chưa bao gồm 3,66 Euro trên một cố phiếu nhờ khoản thu từ việc 

bán bộ phận kinh doanh thiết bị trợ thính và cổ phần ở công ty BSH). 

 

Thông tin liên hệ: 
 
Công ty TNHH Siemens  
 
Ban Truyền thông và Đối ngoại 
Bà. Dương Hương Ly 
Tel: +84 4 3577 6688 ext. 310 
Fax: +84 4 3577 6699 
Email: duong-huong.ly@siemens.com 
 
 
Siemens AG (Béc-lin và Mu-ních) là tập đoàn công nghệ về năng lượng toàn cầu đại diện cho các thành tựu kỹ thuật, 
sáng kiến, chất lượng, sự tin cậy và tính quốc tế hơn 165 năm nay. Siemens hoạt động trên hơn 200 quốc gia và tập 
trung vào các lĩnh vực điện khí hóa, tự động hóa và số hóa. Là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các 
công nghệ sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, Siemens hiện giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực tuốc bin gió ngoài 
khơi, là nhà cung cấp hàng đầu về tuốc bin chu trình kết hợp phục vụ cho sản xuất điện, là nhà cung cấp trọng yếu cho 
các giải pháp truyền tải điện và là nhà tiên phong trong các giải pháp cơ sở hạ tầng cũng như các giải pháp tự động hóa, 
truyền động và phần mềm cho công nghiệp. Siemens cũng là nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh 
như các hệ thộng chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ - là đơn vị dẫn đầu về chẩn đoán xét nghiệm cũng như 
công nghệ thông tin lâm sàng. Cuối tháng 9/2014, có khoảng 343.000 nhân viên đang làm việc tại Siemens trên khắp 
toàn cầu. Thông tin chi tiết tham khảo tại : www.siemens.com  
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