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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ 

Để tham gia Chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà Nước tại                                                        

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 

 

Ghi chú: Tài liệu này (và bản dịch tiếng Anh) chỉ dành cho mục đích tham khảo. Tài liệu này 

nên được đọc cùng với Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần ("Quy chế") do Bộ Công 

Thương ("MOIT") ban hành trong tháng 11 năm 2017 được sử dụng để chào bán cạnh tranh 

cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn ("Chào bán" và 

"SABECO", tương ứng) và không nên được dùng làm căn cứ thay thế cho Quy chế và các tài 

liệu kèm theo Quy chế. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Tài liệu hướng dẫn này 

và bất kỳ quy định nào của Quy chế và các tài liệu kèm theo thì Quy chế là văn bản có hiệu 

lực được áp dụng. 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 

1. Số lượng cổ phần chào bán: 343.662.587 cổ phần 

2. Giá khởi điểm: 320.000 đồng/ cổ phần 

Lưu ý: giá đặt mua không được thấp hơn giá khởi điểm và mức giá sàn của cổ phiếu 

SAB tại ngày chào bán (ngày 18/12/2017) 

3. Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: 20.000 cổ phần 

4. Số lượng cổ phần đặt mua/được mua tối đa:  

- Nhà đầu tư trong nước: 343.662.587 cổ phần (tương đương 53,59% Vốn điều lệ) 

- Nhà đầu tư nước ngoài: 247.470.409 cổ phần (tương đương 38,59% Vốn điều lệ) 

5. Bước khối lượng: 100 cổ phần 

6. Bước giá: 100 đồng 

7. Nguồn thông tin chính thức: MOIT, HSX, SABECO, BVSC, và Đại lý 

8. Địa điểm tổ chức: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM 

9. Ban tổ chức: MOIT, HSX, SABECO, và BVSC 

10. Lộ trình dự kiến: 

Stt Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 

1 Giới thiệu đợt chào bán 29/11/2017 

2 Công bố Quy chế chào bán, Bản 

công bố thông tin 

29/11/2017 
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Stt Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 

 Công bố giá khởi điểm 29/11/2017 

3 Đăng ký và đặt cọc 29/11/2017 17/12/2017 

4 Hủy/ Thay đổi đăng ký 29/11/2017 17/12/2017 

5 Công bố giá hợp lệ thấp nhất 15/12/2017 

6 Tổ chức chào bán 18/12/2017 

 Nộp phiếu 9h00 14h00 

 Phiên chào bán và ký hợp đồng 14h30 17h00 

7 Thanh toán 18/12/2017 28/12/2017 

8 Chuyển nhượng cổ phiếu qua VSD 29/12/2017 05/01/2018 

9 Hoàn trả tiền đặt cọc/ ký quỹ 19/12/2017 21/12/2017 

 

II. ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH 

1. Thủ tục đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp Tiền đặt cọc/Hợp đồng 

Ký quỹ/Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần 

1.1. Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tại trụ sở các Đại lý 

chào bán cạnh tranh theo Danh sách Đại lý đính kèm hoặc trực tiếp in theo mẫu đính 

kèm (Mẫu 01 — Nhà đầu tư trong nước hoặc Mẫu 02 — Nhà đầu tư nước ngoài). 

1.2. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký: 

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và đặt cọc bằng 

hình thức nộp Tiền đặt cọc hoặc sử dụng Hợp đồng ký quỹ hoặc Thư bảo lãnh 

tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần từ 13h30 ngày 29 tháng 11 năm 2017 

đến 16h00 ngày 17 tháng 12  năm 2017. 

- Địa điểm làm thủ tục và nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: văn 

phòng của các Đại lý chào bán cạnh tranh. 

1.3. Các hình thức đảm bảo quyền tham gia chào bán: 

- Nhà đầu tư có thể lựa chọn hình thức nộp Tiền đặt cọc, Hợp đồng ký quỹ hoặc 

nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần, riêng Nhà đầu tư 

nước ngoài không cư trú còn có thể lựa chọn sử dụng Hợp đồng ký quỹ để đảm 

bảo quyền tham gia chào bán và bảo đảm tuân thủ các quy định theo Quy chế 

này, cụ thể: 
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+ Đặt cọc bằng VNĐ – tất cả các NĐT trong và ngoài nước 

+ Đặt cọc bằng USD – NĐT nước ngoài (không cư trú) 

+ Ký quỹ bằng USD – NĐT nước ngoài (không cư trú) 

+ Thư bảo lãnh – tất cả các NĐT trong và ngoài nước 

-  Khối lượng giao dịch áp dụng cho các hình thức nộp Tiền đặt cọc, sử dụng Hợp 

đồng ký quỹ, nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần được 

quy định như sau: 

+ Hình thức nộp Tiền đặt cọc được áp dụng cho tất cả các Nhà đầu tư đăng ký 

mua cổ phần; 

+ Hình thức nộp Hợp đồng ký quỹ và nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh 

tranh mua cổ phần chỉ áp dụng cho các Nhà đầu tư đăng ký mua từ 500.000 

(năm trăm nghìn) cổ phiếu trở lên. 

1.4. Nộp Tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị số cổ phần 

đăng ký mua tính theo Giá khởi điểm chào bán. Tiền đặt cọc được tính theo công 

thức sau: 

Tiền đặt cọc = Số lượng cổ phần đăng ký (x) 320.000 (x) 10% 

(i) Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc bằng VNĐ vào TKTT VND số: 0720000111529; 

tên tài khoản: TCT CP BIA RUOU NUOC GIAI KHAT SAI GON của 

SABECO mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank) – Chi nhánh Kỳ Đồng. 

(ii) Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú, ngoài việc có thể nộp Tiền đặt 

cọc bằng VNĐ còn có thể lựa chọn nộp Tiền đặt cọc bằng USD. Trường hợp 

Nhà đầu tư nước ngoài nộp Tiền đặt cọc bằng tiền USD, Nhà đầu tư nước 

ngoài chuyển Tiền đặt cọc bằng USD vào TKTT USD số: 0720370111530; 

tên tài khoản: TCT CP BIA RUOU NUOC GIAI KHAT SAI GON của 

SABECO mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank) – Chi nhánh Kỳ Đồng. 

+ Tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ áp dụng để tính giá trị Tiền đặt cọc bằng 

USD được xác định theo tỷ giá niêm yết mua chuyển khoản do Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam công bố tại thời 

điểm chuyển tiền. 

+ Thủ tục: thực hiện theo quy trình tại Phụ lục 02 đính kèm.  

(iii) Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, số CMND/Số 

ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua ......... cổ phần của Bộ Công 



Tài liệu hướng dẫn Nhà đầu tư về việc chào bán cổ phần tại Sabeco 

 

   4 

 

Thương tại SABECO". 

(iv) Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư chỉ được coi là hợp 

lệ nếu Tiền đặt cọc đã được chuyển vào tài khoản của SABECO trước 16h00 

ngày 17 tháng 12 năm 2017. 

1.5. Sử dụng Hợp đồng ký quỹ: 

(i) Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú và đăng ký mua từ 500.000 cổ 

phiếu SAB trở lên có thể lựa chọn sử dụng Hợp đồng ký quỹ. 

+ Nội dung Hợp đồng ký quỹ quy định cụ thể: (i) việc tạm khóa và chấm 

dứt tạm khóa đối với số tiền ký quỹ trên TKTT USD của Nhà đầu tư 

nước ngoài tại Ngân Hàng Được Phép; (ii) việc chuyển đổi tiền ký quỹ 

sang tiền VNĐ và chuyển vào tài khoản thanh toán VNĐ của SABECO 

để thanh toán tiền mua cổ phần trúng giá; (iii) việc chuyển đổi tiền ký 

quỹ sang tiền VNĐ và chuyển vào tài khoản thanh toán VNĐ của 

SABECO trong trường hợp Nhà đầu tư vi phạm Quy chế này và bị thu 

số tiền ký quỹ.  

+ Nhà đầu tư nước ngoài chuyển số tiền tối thiểu bằng tổng của: (i) một 

khoản USD tương đương với Giá trị đặt cọc tính theo tỷ giá niêm yết 

mua chuyển khoản do Ngân Hàng Được Phép công bố tại thời điểm 

chuyển tiền, (ii) Phí dịch vụ ký quỹ và (iii) Các loại phí khác theo quy 

định của Ngân Hàng Được Phép liên quan đến việc mở, sử dụng, duy 

trì tài khoản thanh toán USD và dịch vụ chuyển tiền nếu phát sinh vào 

TKTT USD tại Ngân Hàng Được Phép. Sau đó Ngân Hàng Được Phép 

sẽ tạm khóa đối với số tiền ký quỹ bằng Giá trị đặt cọc trên tài khoản 

này theo quy định tại Hợp đồng ký quỹ và gửi cho Nhà Đầu tư  01 

(một) bản gốc Thông báo về việc thực hiện ký quỹ theo quy định tại 

Hợp đồng ký quỹ. 

+ Thủ tục: thực hiện theo quy trình tại Phụ lục 03 đính kèm. 

(ii) Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư chỉ được coi là hợp 

lệ nếu Nhà đầu tư nộp Thông báo về việc thực hiện ký quỹ tại Đại lý chào bán 

cạnh tranh nơi Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và được Đại lý chào bán cạnh 

tranh xác nhận nhận trước 16h00 ngày 17 tháng 12 năm 2017. 

1.6. Nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần 

(i) Nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đăng ký mua từ 500.000 cổ phiếu 

SAB trở lên có thể lựa chọn nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh 

mua cổ phần do Ngân Hàng Được Phép phát hành có giá trị bảo lãnh bằng 

10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo Giá khởi điểm chào bán. Giá trị 
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bảo lãnh được tính theo công thức sau: 

Giá trị bảo lãnh = Số lượng cổ phần đăng ký (x) 320.000 (x) 10% 

+ Thủ tục: Nhà đầu tư liên hệ với Ngân Hàng Được Phép để ký Hợp 

đồng bảo lãnh và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của 

Ngân Hàng Được Phép. 

(ii) Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư chỉ được coi là hợp 

lệ nếu Nhà đầu tư nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ 

phần và các Thư sửa đổi (nếu có) tại Đại lý chào bán cạnh tranh nơi Nhà đầu 

tư làm thủ tục đăng ký và được Đại lý chào bán cạnh tranh xác nhận nhận 

trước 16h00 ngày 17 tháng 12 năm 2017. 

1.7. Thanh toán sau khi có kết quả chào giá 

(i) Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng VNĐ, Tiền đặt cọc bằng 

VNĐ được xử lý như sau:  

 Trường hợp 1: Nếu Nhà đầu tư trúng giá 

 Nhà đầu tư chuyển số tiền còn lại phải thanh toán vào tài khoản thanh toán bằng 

VNĐ của SABECO theo thông báo. 

 Số tài khoản: 0721000619338 

 Tên tài khoản: TCT CP BIA RUOU NUOC GIAI KHAT SAI GON 

 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Đồng 

 SWIFT code: BFTV VNVX 

 Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số 

ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua ………. cổ phần của Bộ Công 

Thương tại SABECO”. 

 Trường hợp 2: Nếu Nhà đầu tư không trúng giá 

 Nhà đầu tư được nhận tại tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế. 

(ii) Trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài nộp tiền đặt cọc bằng USD, Tiền đặt 

cọc bằng USD được xử lý như sau: 

Trường hợp 1: Nếu Nhà đầu tư trúng giá 

+ SABECO chuyển đổi Tiền đặt cọc bằng USD từ TKTT USD của SABECO 

sang tài khoản thanh toán bằng VNĐ của SABECO. 

Giá trị Tiền đặt cọc bằng USD được khấu trừ vào Tổng số tiền thanh toán của 

Nhà đầu tư là số tiền VNĐ SABECO nhận được khi chuyển đổi Tiền đặt cọc 

bằng USD sau khi trừ các chi phí chuyển đổi và chi phí giao dịch liên quan 
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(Nhà đầu tư chịu mọi chi phí chuyển đổi, chi phí giao dịch phát sinh đối với 

việc chuyển đổi ngoại tệ khoản Tiền đặt cọc, SABECO ghi nhận giá trị Tiền 

đặt cọc thu được theo thực tế số tiền được trả về tài khoản thanh toán VNĐ 

của SABECO). 

+ Nhà đầu tư nước ngoài chuyển số tiền còn phải thanh toán từ TKVĐTGT của 

mình vào tài khoản thanh toán bằng VNĐ của SABECO theo thông báo. 

Trường hợp 2: Nếu Nhà đầu tư nước ngoài không trúng giá 

 Nhà đầu tư được nhận tại tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế. 

(iii) Trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài sử dụng Hợp đồng ký quỹ, được xử 

lý như sau: 

Trường hợp 1: Nếu Nhà đầu tư trúng giá 

+ Ngân hàng thực hiện chấm dứt tạm khóa và chuyển đổi tiền ký quỹ bằng USD 

trên TKTT USD của Nhà đầu tư nước ngoài thành VNĐ chuyển vào tài khoản 

thanh toán VNĐ của SABECO. 

+ Nhà đầu tư nước ngoài chuyển số tiền còn phải thanh toán từ TKVĐTGT của 

mình vào tài khoản thanh toán bằng VNĐ của SABECO theo thông báo. 

Trường hợp 2: Nếu Nhà đầu tư nước ngoài không trúng giá 

Ngân hàng sẽ chấm dứt tạm khóa đối với số tiền ký quỹ trên TKTT USD của Nhà 

đầu tư nước ngoài trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan. 

(iv) Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh 

mua cổ phần, được xử lý như sau: 

Trường hợp 1: Nếu Nhà đầu tư trúng giá 

Nhà đầu tư chuyển Số tiền còn phải thanh toán = Tổng số tiền phải thanh toán 

mua cổ phần trúng giá  vào tài khoản thanh toán VNĐ của SABECO theo thông 

báo.  

Trường hợp 2: Nếu Nhà đầu tư không trúng giá 

+ Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần sẽ hết hiệu lực theo 

quy định tại Quy chế. 

1.8. Nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh 

Thủ tục hồ sơ đối với từng đối tượng nhà đầu tư như sau: 

a. Nhà đầu tư tham gia trực tiếp: 

- Cá nhân/tổ chức Việt Nam 
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- Cá nhân/tổ chức là người nước ngoài (cư trú hoặc không cư trú) 

b. Nhà đầu tư thực hiện ủy quyền: 

- Cá nhân Việt Nam ủy quyền theo Mẫu 06A và có xác nhận bởi UBND Phường, 

Xã hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

- Tổ chức Việt Nam ủy quyền theo Mẫu 06A và có xác nhận bởi UBND Phường, 

Xã hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

- Cá nhân/tổ chức là người nước ngoài ủy quyền cho cá nhân là người nước ngoài 

theo Mẫu 06B và ký bởi Người đại diện và Nhà đầu tư. 

- Cá nhân/tổ chức là người nước ngoài ủy quyền cho Đại diện giao dịch tại Việt 

Nam theo Mẫu 06C, ký bởi Đại diện giao dịch và Đại diện có thẩm quyền của 

Nhà đầu tư nước ngoài (theo quy định tại Thông tư 123). 

- Trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán nhận ủy quyền của nhiều nhà đầu tư 

(theo quy định tại thông tư 123): tổ chức kinh doanh chứng khoán phải cung cấp hợp 

đồng ủy quyền của các nhà đầu tư. 

- Nhà đầu tư ủy thác đầu tư cho quỹ đầu tư (theo quy định tại Thông tư 123): đơn vị 

nhận ủy thác đăng ký tham gia đợt chào bán cạnh tranh bằng tên của mình như các 

nhà đầu tư khác. 

Stt Danh mục hồ sơ Mẫu biểu Ghi chú 

Đối với nhà đầu tư trong nước 

Điều kiện: 

- Có địa chỉ liên hệ; 

- Có Tài khoản giao dịch chứng khoán; 

- Có ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật của tổ chức không trực tiếp tham dự. 

1 Đơn đăng ký Mẫu 01 

Khối lượng đăng ký tối thiểu 

là 20.000 cổ phần; Khối lượng 

đăng ký tối là 343.662.587 cổ 

phần 

Bước khối lượng là 100 cổ 

phần 

Nhà đầu tư đăng ký mua tối đa 

không bị vi phạm quy định về 

bước khối lượng 
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2 

CMND/ Giấy căn cước/ Hộ chiếu/ 

Giấy ĐKKD/ Giấy ĐKDN  

Bản sao hợp lệ hoặc mang theo 

bản chính để đối chiếu 

3 Giấy ủy quyền Mẫu 06A  

3.1 CMND/ Giấy căn cước/ Hộ chiếu/ 

Giấy ĐKKD/ Giấy ĐKDN của cá 

nhân, tổ chức nhận ủy quyền 

 

Bản sao hợp lệ hoặc mang theo 

bản chính để đối chiếu 

3.2 CMND/ Giấy căn cước/ Hộ chiếu của 

người đại diện pháp luật của tổ chức 

nhận ủy quyền 

 

Bản sao hợp lệ hoặc mang theo 

bản chính để đối chiếu 

4 Giấy nộp tiền đặt cọc/ Thư bảo lãnh   

Đối với nhà đầu tư nước ngoài  

Điều kiện: Nhà đầu tư nước ngoài phải có:  

- Tài khoản thanh toán bằng tiền USD; (chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà đầu tư nước 

ngoài ký quỹ bằng USD);  

- Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp;  

- Mã số giao dịch chứng khoán do VSD cấp;  

- Tài khoản giao dịch chứng khoán. 

 Đơn đăng ký Mẫu 02 Khối lượng đăng ký tối thiểu 

là 20.000 cổ phần; Khối lượng 

đăng ký tối đa là 247.470.409 

cổ phần 

Bước khối lượng là 100 cổ 

phần 

Nhà đầu tư đăng ký mua tối đa 

không bị vi phạm quy định về 

bước khối lượng 

 Hộ chiếu/Giấy ĐKKD   

 Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp:  

- Giấy xác nhận nhà đầu tư có Tài 

Mẫu 10 Giấy xác nhận là bản chính do 

ngân hàng nơi Nhà đầu tư có 

tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 
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khoản vốn đầu tư gián tiếp.  

hoặc  

- Giấy cam kết (theo mẫu) có Tài 

khoản vốn đầu tư gián tiếp tại thời 

điểm thực hiện thanh toán tiền mua cổ 

phần nếu trúng giá. 

xác nhận. (1)  

- TKVĐTGT được mở chậm 

nhất vào ngày thanh toán tiền 

mua cổ phần. (2) 

 Mã số giao dịch chứng khoán:  

- Giấy chứng nhận mã số giao dịch 

chứng khoán do VSD cấp. 

hoặc  

- Giấy cam kết (theo mẫu) có mã số 

giao dịch chứng khoán tại thời điểm 

thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần 

nếu trúng giá. 

Mẫu 10 
Giấy chứng nhận là Bản sao có 

xác nhận của ngân hàng lưu ký 

nơi Nhà đầu tư có tài khoản 

lưu ký. (1) 

NĐTNN phải hoàn tất các thủ 

tục cấp mã số giao dịch trước 

thời điểm thanh toán tiền mua 

cổ phần. (2) 

5 Giấy ủy quyền Mẫu 06B 

hoặc  

Mẫu 06C  

5.1 

 

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD của cá 

nhân, tổ chức nhận ủy quyền 

 
Bản sao hợp lệ hoặc mang theo 

bản chính để đối chiếu 

5.2 CMND/ Hộ chiếu của người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức nhận ủy 

quyền 

 

Bản sao hợp lệ hoặc mang theo 

bản chính để đối chiếu 

6 Giấy nộp tiền đặt cọc/ Thông báo ký 

quỹ/ Thư bảo lãnh 

 

Bản chính 

Lưu ý:  

(1)  Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (đối với nhà đầu tư nước ngoài) và tài khoản giao dịch 

chứng khoán (đối với tất cả các nhà đầu tư) sử dụng để giao dịch và đăng ký trong Đơn đăng 

ký phải cùng đứng tên nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán.  

(2)  Xử lý các trường hợp Nhà đầu tư không xuất trình được Mã số giao dịch hoặc 

TKVĐTGT trong thời hạn thanh toán theo quy trình cụ thể tại Điểm 4 Phần IV. 
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2. Thay đổi hoặc hủy đăng ký tham dự chào bán: 

Thời hạn thay đổi hoặc hủy đăng ký: từ ngày 29/11/2017 đến 16h00 ngày 17/12/2017: 

- Mẫu đơn thay đổi đăng ký (Mẫu 03). 

- Mẫu đơn hủy đăng ký (Mẫu 04) 

Nhà đầu tư thay đổi hoặc hủy đăng ký tham dự chào bán trong thời hạn nêu trên được 

hoàn trả lại tiền đặt cọc/ký quỹ tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký mua thay đổi 

giảm hoặc hủy. 

3. Quy định liên quan đến công bố thông tin 

Nhà đầu tư thực hiện công bố thông tin theo hướng dẫn tại Phần V. 

III. NỘP PHIẾU THAM DỰ CHÀO BÁN VÀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN 

1. Lập và nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh 

- Sau khi nhận Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cùng các tài liệu liên quan 

và kiểm tra tính hợp lệ của các tài liệu này theo quy định tại Quy chế, Đại lý chào 

bán cạnh tranh sẽ cấp cho Nhà đầu tư Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh (Mẫu 07). 

- Nhà đầu tư tự điền thông tin vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Phiếu tham dự 

chào bán cạnh tranh hợp lệ là: 

(i) Phiếu do Đại lý chào bán cạnh tranh cấp, có đóng dấu treo của Đại lý chào 

bán cạnh tranh và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; 

(ii) Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát; 

(iii) Phiếu ghi một mức giá duy nhất; 

(iv) Giá đặt mua phải không thấp hơn Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại 

ngày tổ chức chào bán cạnh tranh; ghi đúng bước giá quy định; Nếu có sự 

khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền 

đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị; 

Ví dụ: Giá khởi điểm chào bán đã công bố là 320.000 đồng/ cổ phần 

+ Nếu Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán là 300.000 đồng/ cổ phần thì 

Nhà đầu tư phải đặt giá tối thiểu là 320.000 đồng/ cổ phần. 

+ Nếu Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán là 340.000 đồng/ cổ phần thì 

Nhà đầu tư phải đặt giá tối thiểu là 340.000 đồng/ cổ phần. 

(v) Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký; 

(vi) Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải được bỏ trong phong bì dán kín. 

- Trường hợp Nhà đầu tư mất Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hoặc Phiếu tham dự 
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chào bán cạnh tranh bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư làm Đơn đề nghị Đại lý chào 

bán cạnh tranh (nơi đăng ký tham gia) cấp lại Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh 

mới (Mẫu 05) trước thời điểm 13h30 phút ngày 18/12/2017. Phiếu tham dự chào bán 

cạnh tranh cũ sẽ không còn giá trị. 

- Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh 

Nhà đầu tư bỏ bản chính Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh trực tiếp vào thùng 

phiếu được niêm phong tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh theo đúng địa 

điểm và thời hạn quy định như sau: 

(i) Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  

(ii) Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 

(iii) Điện thoại: (84-28) 3821 7713  Fax: (84-28) 3821 7452 

(iv) Thời gian bỏ phiếu từ: 9h00 đến 14h00 ngày  18 tháng 12   năm 2017 

(v) Thời điểm nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh được tính là thời điểm Tổ 

chức thực hiện chào bán cạnh tranh ký nhận với Nhà đầu tư. 

(vi) Nhà đầu tư không được phép sửa đổi, rút hoặc hủy Phiếu tham dự chào bán 

cạnh tranh đã nộp. 

(vii) Những Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh nộp đúng hạn sẽ được HOSE tiếp 

nhận và quản lý theo nguyên trạng niêm phong. 

2. Tổ chức chào bán và xác định kết quả 

- Phiên chào bán cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất hai (02) Nhà đầu tư nộp 

Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức 

chào bán cạnh tranh. 

- Đối với trường hợp chỉ có một Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh 

hợp lệ, Nhà đầu tư sẽ mua cổ phần theo giá Nhà đầu tư đã đăng ký chào bán cạnh 

tranh thành công. 

- Thời gian bắt đầu: 14h30 ngày 18/12/2017. 

- Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

- Xác định kết quả chào bán: Theo quy định tại Điều 10 của Quy chế. 

IV. THANH TOÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG 

Bước Nội dung Ghi chú 



Tài liệu hướng dẫn Nhà đầu tư về việc chào bán cổ phần tại Sabeco 

 

   12 

 

1 Ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: 

SABECO (đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền) và nhà đầu 

tư trúng giá ký Hợp đồng:  

- Thời điểm ký Hợp đồng: tại ngày tổ chức chào bán  

- Giá trị: theo Thông báo kết quả của Ban tổ chức chào bán 

Mẫu 08 

2 Thủ tục thanh toán: 

- Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 10 ngày từ ngày ký Hợp 

đồng chuyển nhượng cổ phần (hạn chót là 16h00 ngày 

28/12/2017) 

 

 - Số tiền thanh toán được xác định bằng tổng số tiền phải thanh 

toán mua cổ phần trúng giá theo kết quả chào bán cạnh tranh 

trừ tiền đặt cọc/ký quỹ, cụ thể như sau:  

 Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc bằng 

VNĐ, số tiền còn phải thanh toán tính theo công thức sau:  

Số tiền thanh toán = Tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần 

trúng giá – Tiền đặt cọc bằng VNĐ. 

 Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc/ký quỹ 

bằng USD, số tiền còn phải thanh toán tính theo công 

thức sau:  

Số tiền thanh toán = Tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần 

trúng giá –  Giá trị tiền đặt cọc/ký quỹ bằng USD được chuyển 

đổi thành VNĐ mà SABECO nhận được. 

- Nhà đầu tư thanh toán Số tiền thanh toán vào tài khoản sau:  

 Tên tài khoản: TCT CP BIA RUOU NUOC GIAI KHAT 

SAI GON 

 Số tài khoản: 0721000619338 

 Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 

Nam – Chi nhánh Kỳ Đồng  

 Swift code: BFTV VNVX 

 Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ 

chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh 
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toán tiền mua ………. cổ phần của Bộ Công Thương tại 

SABECO”. 

3 Thủ tục chuyển nhượng: 

Bộ Công Thương hoặc Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền 

thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư qua hệ 

thống của VSD trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn 

thanh toán. 

 

4 Xử lý trường hợp Nhà đầu tư không thể hoàn thiện thủ tục để 

được cấp Mã số giao dịch chứng khoán hoặc Tài khoản vốn đầu 

tư gián tiếp hoặc tài khoản lưu ký chứng khoán trong thời hạn 

thanh toán:  

- Nhà đầu tư có đơn xin gia hạn nếu có các lý do khách quan 

chưa kịp hoàn thiện hồ sơ; 

- Bộ Công Thương có thể xem xét chấp thuận gia hạn bằng văn 

bản;  

- Trường hợp trong thời hạn nêu trên Nhà đầu tư không hoàn 

thiện được thủ tục để được cấp Mã số giao dịch và 

TKVĐTGT: Bộ Công Thương có quyền dừng chuyển 

nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư:  

- Các trường hợp bất khả kháng được quy định cụ thể tại Hợp 

đồng chuyển nhượng cổ phần: Nhà đầu tư được nhận lại tiền 

đặt cọc/ký quỹ;  

- Các trường hợp khác: Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại tiền 

đặt cọc/ký quỹ. 

 

5 Hoàn trả tiền đặt cọc/ký quỹ cho nhà đầu tư: trong vòng 03 ngày 

làm việc từ ngày tổ chức chào bán. 

 

V. CÔNG BỐ THÔNG TIN 

- Tổ chức, cá nhân là đối tượng phải báo cáo, công bố thông tin giao dịch cổ phiếu SAB 

thì phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 

155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán, thời hạn theo quy định tính theo ngày tổ chức chào bán 

(18/12/2017). 

- Tổ chức, cá nhân là đối tượng phải chào mua công khai phải thực hiện Báo cáo Ban tổ 
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chức chào bán cạnh tranh và công bố thông tin trước ngày tổ chức chào bán (trước ngày 

18/12/2017) 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua (Mẫu 11). 

- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các quy định về thông báo tập trung kinh tế cho 

Bộ Công Thương trước khi Nhà đầu tư là tổ chức cùng ngành với SABECO đăng ký 

tham gia chào giá cạnh tranh, mua cổ phần SABECO có thể dẫn đến việc thị phần kết 

hợp vượt mức theo quy định của Luật cạnh tranh. 

VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 

Nhà đầu tư quan tâm tham dự cuộc chào bán cạnh tranh có thể tìm hiểu và cập nhật 

thông tin liên quan đến đợt chào bán cổ phần của Bộ Công Thương tại SABECO theo 

các nguồn thông tin và nội dung thông tin như sau: 

- Nguồn truy cập thông tin: Website của MOIT, HOSE, BVSC, SABECO và các Đại lý 

- Thông tin công bố: 

(i) Thông báo chào bán; 

(ii) Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần (kèm các mẫu biểu và phụ lục); 

(iii) Bản công bố thông tin; 

(iv) Các tài liệu liên quan đến cuộc chào bán cạnh tranh theo quy định. 

(v) Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần: 

o Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh;  

o Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua; 

(vi) Mức giá đặt mua hợp lệ thấp nhất của cuộc chào bán. 

(vii) Kết quả cuộc chào bán. 


