
 

  

SBT CẬP NHẬT VỀ TIẾN ĐỘ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC NƯỚC NGOÀI 

 

Ngày 27/5/2019, SBT đã chính thức thông báo về việc tạm hủy hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ cho Nhà đầu tư (NĐT) 

chiến lược theo giấy đăng ký chào bán ngày 29/1/2019 đã được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 

28/2/2019. Sau thời gian đàm phán với các NĐT chiến lược nước ngoài tiềm năng, hiện tại, SBT đã chốt được danh sách NĐT đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện bao gồm việc phù hợp với chiến lược và văn hóa kinh doanh, sẵn sàng đồng hành, cũng như cam kết gắn bó với sự 

phát triển dài hạn của Công ty. Đây là NĐT chiến lược đến từ Châu Âu, không đơn thuần là các Định chế tài chính thông thường mà 

mục tiêu đầu tư và chiến lược phát triển của họ cũng gắn liền với định hướng hoạt động của SBT. Họ chuyên đầu tư vào các công ty tư 

nhân tại các thị trường mới nổi trong 55 năm qua và cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho phát triển bền vững, tạo việc làm ổn định cho 

nhiều lao động trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Công nghiệp, Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên 

họ trực tiếp tham gia đầu tư vào một doanh nghiệp niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam nên thời gian để hoàn thành các thủ 

tục nội bộ và pháp lý liên quan đến việc chuyển vốn thanh toán theo Hợp đồng phát hành đã ký với SBT vào ngày 20/12/2018 đã  kéo 

dài hơn so với dự kiến.  

 

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị định 60/2015/NĐ-CP “Tổ chức thực hiện việc chào bán theo phương án đã đăng ký và phải 

hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ 

phiếu riêng lẻ”. SBT nhận được chấp thuận phát hành của UBCKNN ngày 28/2/2019, như vậy, ngày 29/5/2019 sắp tới chấp thuận phát 

hành này sẽ chính thức hết hiệu lực. Để hỗ trợ NĐT chiến lược có thêm thời gian hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định, SBT đã 

chủ động gửi công văn tới UBCKNN để xin hủy hồ sơ đăng ký chào bán trước đó, đồng thời, dự kiến nộp hồ sơ đăng ký chào bán riêng 

lẻ cho NĐT chiến lược lần 2 vào ngày 30/5/2019. Công ty đang gấp rút hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho NĐT chiến lược trong 

thời gian ngắn nhất.  

 

Phương án chào bán riêng lẻ Cổ phần ưu đãi (CPƯĐ) sẽ không thay đổi so với trước đây đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 32/2018/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018 và 

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 28/1/2019. Theo đó, Công ty dự kiến sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ 

44.466.667 CPƯĐ có quyền chuyển đổi, tương đương gần 7% tổng số lượng cổ phần sau khi phát hành thành công. Giá bán dự kiến 

thấp nhất cho NĐT chiến lược là 30.000 đồng/cổ phần và cao nhất là 45.000 đồng/cổ phần. SBT có thể huy động tối thiểu 60 triệu USD 

sau đợt phát hành này. Với chiến lược hiện tại của SBT, NĐT chiến lược đang đánh giá giá trị hợp lý của cổ phiếu SBT trong dài hạn 

cao hơn 67% - 150% so với mức giá đóng cửa tại ngày 23/5/2019. Điều này thể hiện kỳ vọng của NĐT chiến lược vào tương lai của 

Công ty nói riêng và Ngành Đường nói chung.  

 

Giao dịch cổ phiếu SBT trên thị trường chứng khoán (TTCK) cũng đang ghi nhận những kỳ vọng tương tự của NĐT nước ngoài vào cổ 

phiếu SBT. Kể từ đầu năm đến 23/5/2019, khối ngoại đã mua ròng hơn 8.713 tỷ đồng, đặc biệt là hoạt động khá sôi nổi đến từ các Quỹ 

ETFs uy tín, một phần từ kỳ vọng nâng hạng lên thị trường Mới nổi thứ cấp. Tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài tại SBT đến hết tháng 

4/2019 là 10,4% trong đó các Quỹ ETF chiếm 4,1%, 1 Cổ đông lớn nước ngoài Agri Asia Pacific chiếm 5,7%, còn lại là NĐT nước 

ngoài khác. Các Quỹ ETF hiện đang nắm giữ tổng cộng 21,7 triệu cổ phiếu, tăng 24% so với đầu năm, tương đương 4,2 triệu cổ phần 

mua ròng. Quỹ ETF quan trọng nhất trên thị trường hiện nay là VNM ETF - MVIS VN Index đã mua ròng khoảng 3,9 triệu cổ phiếu 

SBT từ đầu năm và hiện đang nắm giữ 14 triệu cổ phiếu SBT, chiếm khoảng 3% số cổ phần đang lưu hành. SBT cũng đang chiếm 2,7% 

trong cơ cấu tỷ trọng danh mục của Quỹ này. Các Quỹ ETF còn lại cũng thực hiện mua ròng từ đầu năm bao gồm DB XTRACKER 

FTSE VN SWAP UCITS ETF, iShares MSCI Frontier 100 ETF và hiện đang sở hữu tổng cộng 5,4 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 

1%.   

  

SBT còn là một trong những chỉ số thành phần của VN 30 - Rổ Chỉ số bao gồm các cổ phiếu blue-chip trên TTCK với các chỉ tiêu khắt 

khe về giá trị vốn hóa và thanh khoản. SBT cũng vừa được chọn là 1 trong 26 mã cổ phiếu trở thành tài sản cơ sở cho sản phẩm phái 

sinh thứ 2 tại TTCK là Chứng quyền đảm bảo (Covered Warrant). Theo đó, tổng hạn mức có thể chào bán thông qua Chứng quyền của 

SBT lên tới gần 24 triệu cổ phiếu, tương đương 4,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. CW là chứng khoán có tài sản đảm bảo do các 

công ty chứng khoán (CTCK) phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng 

quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định tại hoặc trước một thời điểm 

đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện. Trước mắt, vì 

đang trong thời gian đầu triển khai, nên các CTCK sẽ phát hành chứng quyền mua trước. Hiện tại, có 7 CTCK được phép thực hiện phát 

hành CW gồm SSI, HSC, VCI, MBS, BSC, VND và VPBS và dự kiến thực hiện trong tháng 6/2019. Việc lựa chọn cổ phiếu để CTCK 

phát hành CW dựa vào các tiêu chí (1) Nhu cầu khách hàng, (2) Tiềm lực vốn của CTCK để phòng hộ cổ phiếu và (3) Biến động giá, 

tiềm lực và mức độ rủi ro của mã cổ phiếu được chọn. 
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