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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐĂNG KÝ MUA TIẾP 17 TRIỆU CỔ PHIẾU SBT

Một Thành viên Hội đồng Quản trị ước chi ngàn tỷ mua cổ phiếu SBT 

Ngày 3/10/2019, Bà Huỳnh Bích Ngọc - Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) TTC Biên Hòa (SBT, Công ty) đã hoàn thành mua

vào 35 triệu cổ phiếu SBT đã đăng ký trước đây theo 2 phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Với giá SBT cao nhất trong giai đoạn

mua vào là 18.500 đồng/cổ phiếu, ước tính Bà đã chi ra khoảng 648 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu từ 2,65% lên 8,31% Vốn điều lệ

(VĐL) của Công ty, tương ứng với gần 50,6 triệu cổ phiếu sở hữu và chính thức trở thành CĐ lớn của TTC Biên Hòa. 

Cũng trong ngày 4/10/2019, Bà Ngọc lại tiếp tục đăng ký mua thêm 17 triệu cổ phiếu SBT theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa

thuận. Dự kiến giao dịch sẽ được thực hiện trong khoảng 9/10/2019 đến 7/11/2019. Nếu giao dịch này được thực hiện thành công, Bà

Ngọc sẽ phải chi thêm khoảng 315 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu lên 11,1% VĐL, tương đương với 67,6 triệu cổ phiếu SBT. Như vậy,

chỉ trong khoảng 1 tháng, Bà Ngọc ước chi tổng cộng gần 1.000 tỷ đồng mua vào 52 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 8,5% VĐL của

Công ty. 

Trước đó, ngày 23/9/2019, Bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT vừa đăng ký mua vào 30 triệu cổ phiếu SBT. Nếu mua thành

công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, Bà My ước chi khoảng 555 tỷ để tăng tỷ lệ sở hữu từ 11,66% lên 16,17% VĐL, tương ứng 98,4

triệu cổ phiếu SBT. Với việc liên tục đăng ký mua vào của 2 Thành viên HĐQT, giá cổ phiếu của SBT đã tăng từ 15.800 lên đỉnh là

18.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 26/9/2019, tương ứng với mức tăng 14% trong 30 phiên giao dịch gần nhất.

Đầu tháng 10/2019, Công ty cũng đã công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất sau khi hoàn thành phát

hành cổ phiếu riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược DEG - Quỹ đầu tư của Chính phủ Đức, tăng VĐL lên 6.084 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu SBT

của Nhà đầu tư nước ngoài đến thời điểm cuối tháng 9/2019 tăng lên 9,35% so với tỷ lệ 5,90% tại cuối tháng 8/2019.

Doanh thu và Lợi nhuận Niên độ 19-20 dự kiến tăng nhẹ so với cùng kỳ 

Ngày 4/10/2019, Công ty đã công bố các vấn đề xin thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 18-19 sẽ tổ chức vào ngày

14/10/2019 tại trụ sở chính Tây Ninh. Các vấn đề liên quan đến Tài chính và Quản trị gồm (1) Báo cáo tài chính kiểm toán 18-19, (2)

Phân phối lợi nhuận 18-19, (3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 19-20, (4) Chủ trương ký kết các hợp đồng,

giao dịch có liên quan, (5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, (6) Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và (7) Bầu bổ sung

Thành viên HĐQT. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất Niên độ 18-19 mặc dù chưa đạt kỳ vọng của BLĐ nhưng đã thể hiện được những nỗ lực nhất định của

Công ty trong bối cảnh Ngành Đường đối mặt nhiều thách thức. Doanh thu thuần (DTT) đạt 10.857 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ

và Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 422 tỷ đồng. HĐQT đề xuất trích Quỹ công tác xã hội, khen thưởng phúc lợi 5% LNST; đồng

thời, để đảm bảo quyền lợi Cổ đông, HĐQT cũng đề xuất chia cổ tức với tỷ lệ 5% cho Niên độ 18-19, tương đương hơn 293 tỷ đồng.

Trong 11 năm qua, SBT luôn chi trả cổ tức đều đặn cho Cổ đông thông qua các hình thức đa dạng tiền mặt và cổ phiếu trong đó cổ

tức tiền mặt chiếm đa số với 8/11 lần.  

Kế hoạch Niên độ 19-20 tương đối thận trọng với các chỉ tiêu DTT và LNTT hợp nhất tăng nhẹ so với Niên độ trước, lần lượt là

10.903 tỷ đồng và 430 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ trích 5% LNST vào Quỹ đầu tư phát triển, 2% vào Quỹ công tác xã hội, 5% Quỹ

khen thưởng và phúc lợi và tỷ lệ chi trả cổ tức Niên độ 19-20 dự kiến 4%-6%.  Ngoài ra, SBT cũng trình thông qua chủ trương ký kết

các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính



công bố tại thời điểm gần nhất với các Bên có liên quan; và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 19-20.

HĐQT cũng xin thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Thư ký HĐQT phụ trách Quản trị Công ty 19-20 bao

gồm cả thù lao tháng 13 là 10 tỷ đồng. Cuối cùng, SBT sẽ xin thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay Bà Nguyễn Thùy

Vân đã được thông qua đơn từ nhiệm, với tiêu chí bầu cử, ứng cử sẽ là các chuyên gia trong việc phát triển chuỗi sản phẩm Nông

nghiệp để phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Công ty.
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