SBT LỌT TOP 50 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI,
QUỸ ETF LIÊN TỤC TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU
SBT vượt qua nhiều đối thủ, xuất sắc lọt Top 50 Báo cáo thường niên (BCTN) xuất sắc nhất thế giới
Tháng 2/2019, Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ (League of American Communication Professional - LACP) đã vinh
danh Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Biên Hòa, SBT, Công ty) Top 50 trong số 100 BCTN xuất sắc nhất thế
giới -“Vison Awards - Top 100 Reports Worldwide”. SBT cũng giành được Giải Bạc chung cuộc trong hạng mục của nhóm Giải
thưởng BCTN với danh hiệu “Vision Awards - Silver Winner Worldwide”. SBT tự hào là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nhận được
Giải thưởng quốc tế này và sánh ngang với những thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Huyndai Elevator (Hạng 5), Deloitte (Hạng
21), LG Chem (Hạng 31), Panasonic Corporation (Hạng 34), Korea Airports Corporation (Hạng 49), BMW Group (Hạng 67), CocaCola FEMSA (Hạng 69), Citigroup (Hạng 75), Kumho Petrochemical (Hạng 83), Kia Motors (Hạng 96), Intel (Hạng 98)… Thành
phần tham gia quy tụ hơn 1.000 doanh nghiệp và tổ chức lớn thuộc hơn 50 ngành nghề khác nhau từ Năng lượng, Ngân hàng, Tài
chính, Tiêu dùng, Nông nghiệp, Sức khỏe thậm chí cả Dịch vụ Chính phủ, đến từ Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu
Á. Từ những tiêu chí về phát triển bền vững và chiến lược dài hạn, LACP đã có những bình chọn và đánh giá các công ty một cách
khách quan, minh bạch và chuyên sâu để đưa ra những BCTN xuất sắc nhất.
Với điểm số đạt được gần như tuyệt đối 97/100, BCTN Niên độ 2017-2018 của SBT đã được LACP đánh giá cao ở hầu hết các hạng
mục: Ấn tượng ban đầu mạnh mẽ, Nội dung và thiết kế trang bìa ấn tượng, Thông điệp gửi Cổ đông rõ ràng và xuyên suốt, Nội dung
chuyên sâu và chất lượng thông tin theo chuẩn mực quốc tế, Thông tin tài chính chi tiết và đáng tin cậy, Tính sáng tạo trong trình bày.
CĐ, NĐT và các Bên liên quan (BLQ) qua đó sẽ tiếp cận một cách nhanh chóng và dễ dàng vấn đề từ đa dạng góc nhìn, từ các khía
cạnh khác nhau của các hoạt động được báo cáo.
Đánh giá của LACP về BCTN của SBT
STT

Tiêu chí đánh giá

Điểm số

1

Ấn tượng ban đầu

29/30

2

Trang bìa ấn tượng

10/10

3

Thông điệp gửi Cổ đông

10/10

4

Chất lượng thông tin báo cáo

10/10

5

Chuyên sâu thông tin tài chính

10/10

6

Tính sáng tạo

9/10

7

Truyền tải thông điệp rõ ràng

9/10

8

Khả năng tiếp cận thông tin

10/10

Tổng cộng

97/100
Nguồn: LACP
Tuy đây là lần đầu tiên BCTN SBT ra đấu trường quốc tế, nhưng đã khẳng định được vị thế là Công ty dẫn đầu Ngành Đường tại Việt
Nam không chỉ trong hoạt động kinh doanh mà còn là hoạt động QTDN, các phương pháp cung cấp thông tin chuyên sâu và chất
lượng để NĐT có thể tiếp cận và đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý. BCTN của SBT khẳng định được trách nhiệm của Công ty
với các BLQ từ việc minh bạch hóa thông tin. Đây thực sự là 1 điểm sáng trong nỗ lực vươn tầm quốc tế và nâng cao giá trị thương
hiệu Việt của SBT.
BCTN của SBT đã chứng tỏ được sức hút đặc biệt của mình thông qua nội dung chất lượng và thiết kế ấn tượng. Với chủ đề “Phát
triển bền vững cùng cây Mía Việt Nam”, SBT thể hiện mạch nội dung xuyên suốt như là 1 câu chuyện đáng tự hào của người sáng lập
từ khi khởi nghiệp. Là 1 Doanh nghiệp nhỏ cách đây 24 năm với Vốn pháp định 664 tỷ đồng cho đến khi SBT trở thành thương hiệu
dẫn đầu Ngành Đường tại Việt Nam với Vốn điều lệ 5.570 tỷ đồng, tổng tiêu thụ 572.000 tấn Đường, đạt 40% thị phần cả nước. Trong

bối cảnh Ngành Đường đối mặt hàng loạt thách thức, SBT vẫn kết hợp hài hòa quyền lợi của Người Nông dân, vận hành của Nhà
máy, dịch vụ gia tăng cho Khách hàng và trách nhiệm với Địa phương. BCTN thể hiện sự cam kết gắn bó lâu dài với Người Nông dân
thông qua 48.600 ha Vùng nguyên liệu Đầu tư kết hợp sinh kế cho họ. SBT đang sở hữu 9 Nhà máy hoạt động với tổng công suất ép
mía là 37.500 Tấn mía ngày, sản xuất 620.000 tấn Đường/năm. SBT hiện đang cung cấp đa dạng 46 sản phẩm Đường từ cao cấp đến
bình dân để thích nghi được đa dạng các Kênh khách hàng từ Doanh nghiệp, Tiêu dùng, Thương mại đến 16 thị trường Xuất khẩu
trong đó có các thị trường thật sự khắt khe về kiểm định chất lượng như Mỹ, Châu Âu, Singapore… Dự kiến trong 6 tháng cuối NĐ
18-19, SBT sẽ xuất đi Trung Quốc, thị trường nhập khẩu hàng đầu thế giới, khoảng 100 ngàn tấn Đường và đầu tư mạnh vào R&D để
hiệu quả hóa tốt nhất hoạt động sản xuất.
Bên cạnh sản xuất Đường, chuỗi sản phẩm giá trị gia tăng của cây Mía đã và đang được đầu tư để cho ra đời các sản phẩm Cạnh
Đường và Sau Đường như Phân bón, Mật rỉ, Nước uống chiết xuất từ Mía và đặc biệt là cung cấp nguồn Năng lượng tái tạo cho đất
nước - Điện từ Bã mía với tổng công suất là 152,1 MW. Nguồn Điện này vừa sử dụng cho hoạt động sản xuất nội bộ, vừa bán lên lưới
điện quốc gia; và trong năm 2018 đã ghi nhận là 172 triệu kWh. Hiện nay, Chính phủ đang có chủ trương về việc tăng giá Điện sinh
khối từ 5,8 cents lên 7,8 cents. Nếu chính sách này chính thức được áp dụng thì Lợi nhuận hàng năm của SBT sẽ tăng thêm được
khoảng 100 tỷ đồng.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng cổ phiếu SBT
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục và khởi sắc trong những tháng đầu năm 2019 khi đạt mức
994 điểm trong ngày 4/3/2019, tăng 11% so với cuối năm 2018, đến từ việc mua ròng tích cực của khối ngoại, phần lớn thông qua 4
Quỹ ETF uy tín trên thị trường V.N.M ETF, FTSE Vietnam ETF, VFMVN30 ETF và iShare MSCI Frontier 100 ETF. SBT cũng là
một trong số những cổ phiếu mà khối ngoại đặt nhiều niềm tin nhờ vào vị thế dẫn đầu Ngành, thị phần chiếm lĩnh, đa dạng xuất khẩu
và dư địa tăng trưởng. Từ ngày 2/1/2019 đến 1/3/2019, khối ngoại đã chi gần 40 tỷ đồng để mua ròng 2 triệu cổ phiếu SBT, trong đó
V.N.M ETF đã mua vào gần 1,4 triệu cổ phiếu, tăng mức sở hữu cổ phiếu SBT từ 10,1 triệu lên mức 11,5 triệu cổ phần. Hiện nay,
tổng số lượng cổ phần SBT mà 9 Quỹ ETF lớn đang nắm giữ là hơn 18,7 triệu cổ phiếu SBT, tăng 12% so với thời điểm cuối năm
2018.
Thông tin về Top 100 BCTN thế giới, vui lòng tham khảo tại đây:
https://www.lacp.com/201718vision/top100.htm
https://www.lacp.com/201718vision/awards-annual-report-competition-13042.htm

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Bà Vũ Thị Lệ Giang
Phòng Quan hệ Nhà Đầu tư
Email: giangvtl@ttcsugar.com.vn

