
 

 

SBT CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 5% NIÊN ĐỘ 2018-2019  

 

SBT thực hiện cam kết chi trả cổ tức bằng tiền 5% cho Niên độ 2018-2019, hoàn thành nghĩa vụ cổ tức với Cổ đông 

Ngày 07/10/2020, Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Biên Hòa, SBT, Công ty) đã ban hành Nghị quyết 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền 5% cho Niên độ (NĐ) 2018-2019. Công ty sẽ sử 

dụng hơn 293 tỷ đồng từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khả dụng và Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài 

chính hợp nhất tại ngày 30/06/2019 được kiểm toán để chi trả cho Cổ đông hiện hữu. Theo đó, Ngày đăng ký cuối cùng là 

ngày 26/10/2020, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/10/2020 và thời gian thực hiện chi trả dự kiến là ngày 

30/11/2020. SBT đã kết thúc NĐ 2019-2020 ấn tượng khi sản lượng Đường tiêu thụ đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 41% so với 

NĐ trước, nhờ vậy, Công ty đã vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra cả về Doanh thu và Lợi nhuận. Cụ thể, 

Doanh thu thuần đạt 12.889 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và vượt 18% kế hoạch đã đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 

hơn 512 tỷ, tăng 22% so với cùng kỳ và vượt 19% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 364 tỷ, tăng 36% so với cùng kỳ. 

SBT thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Niên độ 2019-2020 

Ngày 21/09/2020 vừa qua, Hội đồng quản trị SBT đã thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 

2019-2020. HĐQT trình Đại hội thông qua các nội dung sau: (1) Báo cáo hoạt động NĐ 2019-2020 và kế hoạch NĐ 2020-

2021 của HĐQT, (2) Báo cáo hoạt động NĐ 2019-2020 và kế hoạch NĐ 2020-2021 của Ban Điều hành, (3) Báo cáo hoạt 

động NĐ 2019-2020 và kế hoạch NĐ 2020-2021 của Tiểu ban Kiểm toán, (4) Thông qua BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất 

cho NĐ 2019-2020 đã được kiểm toán, (5) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận NĐ 2019-2020, (6) Tờ trình Kế hoạch 

sản xuất kinh doanh cho NĐ 2020-2021 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận NĐ 2020-2021, (7) Tờ trình chủ trương ký kết các 

hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty, (8) Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC NĐ 2020-

2021, (9) Tờ trình về việc thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT NĐ 2020-2021, (10) Các vấn đề khác thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 28/10/2020. 

Giá Đường đang dần hồi phục sau thời gian chạm đáy, đạt mức cao nhất trong 7 tháng 

Trong thời gian gần đây, giá Đường đang có xu hướng tăng trở lại. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 6/10/2020, giá Đường 

thô kỳ hạn tháng 3/2021 tăng 0,27 US cent, tương đương 2% lên 13,88 US cent/lb, cao nhất kể từ 2/3/2020; giá Đường 

trắng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 5,70 USD, tương đương 1,5%, lên 378,90 USD/tấn. Giá đường thô tăng mạnh và ghi nhận 

mức cao nhất trong 7 tháng gần nhất là do lo ngại về thời tiết khô hạn ở Brazil – điều có thể làm giảm mức dự báo về lượng 

dư cung của niên vụ 2020-2021, đồng thời việc giá dầu phục hồi cũng góp phần đẩy giá Đường tăng trở lại. 

Theo các chuyên gia, thời tiết khô hạn ở Brazil có thể làm giảm sản lượng Đường trong giai đoạn cuối của niên vụ hiện tại, 

đồng thời ảnh hưởng đến cả sản lượng trong niên vụ 2021. Điều này xảy ra giữa bối cảnh Thái Lan, Nga và Liên minh 

Châu Âu cũng gặp những vấn đề về thời tiết có thể dẫn tới giảm lượng dư cung Đường toàn cầu, chính vì vậy giá Đường 

dự kiến sẽ còn tiếp tục cải thiện trong niên vụ 2020-2021 sắp tới. 
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