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Giới thiệu Introduction

▸ Chuyển đổi từ công ty tư nhân sang công ty đại chúng

sẽ mất thời gian, đòi hỏi phải có kế hoạch chi tiết.

▸ Các yêu cầu tuân thủ kế toán không quá khó và những

nghĩa vụ là hợp lý.

▸ Trong kế toán, những yếu tố chính tạo nên thành công là:

- Kiểm soát tài chính hợp lý và hiệu quả

- Báo cáo quản lý kịp thời và chính xác.

- Một Giám đốc tài chính có kinh nghiệm

- Báo cáo tài chính được kiểm toán tuân thủ theo

IFRS, chuẩn Hoa Kỳ hoặc GAAP thích hợp với từng

quốc gia

- Những dự báo tài chính thực tiễn và có cơ sở.

▸ Ở giai đoạn đầu, công ty và cổ đông sẽ được yêu cầu

lập kế hoạch về thuế.

▸ Moving a privately owned company to a public market 

will take time and detailed planning

▸ Accounting compliance requirements are not onerous 

on admission and continuing obligations are reasonable

▸ In accounting terms, the key elements for success are:

- sound and effective financial controls

- timely and accurate management reporting

- an experienced CFO

- IFRS, US or suitable national GAAP compliant 

audited financial statements

- realistic and supportable financial projections

▸ Taxation planning will be required at an early stage for 

the company and shareholders



Quy trình Phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) – Tổng quan

Quy trình IPO tại thị trường AIM có thể được chia thành các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4

Lập kế hoạch
Thẩm 
định

Nghiên cứu 
của các nhà 
môi giới 
chứng khoán

Lập dự 
thảo

Giai đoạn 5

Tiếp thị Tác động và
Thâm nhập

Phát hành và
Thiết lập hợp
đồng

Giai đoạn 6 Giai đoạn 7



The IPO Process – An overview

The AIM IPO process can be broken down into the following phases:

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Planning
Due
Diligence

Broker’s
Research Drafting

Phase 5

Marketing Impact &
Admission

Placing &
Placing
Agreement

Phase 6 Phase 7



Thời gian biểu minh họa

Lưu ý: Giai đoạn trước IPO có thể mất từ 12 – 24 tháng

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4
Giai đoạn Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch
Quyết định tiến hành

- Tài trợ/ Bổ nhiệm tư vấn tài chính

- Bổ nhiệm môi giới

Giai đoạn 2: Thẩm định
Tài chính

- Báo cáo quy chuẩn

- Báo cáo ngắn gọn

- Xem xét vốn lưu động

Pháp lý

Giai đoạn 3: Nghiên cứu

- Chuẩn bị nghiên cứu phát hành

Giai đoạn 4: Dự thảo
- Bản cáo bạch

- Thuyết trình

- Xác minh

Giai đoạn 5: Tiếp thị

- Môi giới trước tiếp thị

- Kế hoạch được thực hiện

Giai đoạn 6: Phát hành và thiết lập hợp đồng

Giai đoạn 7: Thâm nhập

- Định giá/ Bắt đầu giao dịch

Công việc tăng cường
Chuẩn bị/ Theo dõi công việcThời gian biểu biểu thị IPO



Illustrative timetable

Note: The pre-IPO period can take 12 – 24 months

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4
Phase Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Phase 1 : Planning
Decision to proceed

- Sponsor / financial advisor appointed

- Broker appointed

Phase 2 : Due diligence
Financial

- Long form report

- Short form report

- Working capital review

Legal

Phase 3 : Research

- Prepare flotation research

Phase 4 : Drafting
- Prospectus

- Presentation

- Verification

Phase 5 : Marketing

- Broker pre marketing

- Pathfinder published / Road show commences

Phase 6 : Placing and Placing agreement

Phase 7 : Admission

- Pricing / Dealings commence

Intensive work
Preparation / follow-up workIndicative IPO Timetable



AIM: Tiêu chuẩn gia nhập AIM: Entry Criteria

Những tiêu chuẩn để gia nhập vào AIM được thiết kế

đặc biệt cho các công ty đang lớn mạnh

▸ Luôn yêu cầu có sự tham gia của cố vấn được đề cử

(Nomad)

▸ Tài liệu đăng ký cần được chấp thuận bởi Nomad và

không cần thẩm duyệt trước bởi Sở giao dịch Chứng

khoán hoặc bởi Ủy ban Chứng khoán Anh Quốc

▸ Không có tiêu chuẩn về quy mô tối thiểu

▸ Không có yêu cầu lịch sử tài chính tối thiểu

▸ Không có yêu cầu chính thức về số lượng cổ phiếu

sẽ được phát hành ra công chúng

▸ Sự chấp thuận của cổ đông sẽ được yêu cùa trong

hầu hết các giao dịch cơ bản

▸ Tuân thủ theo những quy tắc của AIM dành cho các

Công ty

AIM’s entry criteria are tailored for growing 

companies

▸ Nominated adviser (Nomad) required at all times

▸ Admission document approved by Nomad and is 

not pre-vetted by the Stock Exchange or UK 

Listing Authority

▸ No minimum size requirement

▸ No minimum financial history required

▸ No formal requirement for shares to be held in 

public hands

▸ Shareholder approval required for most 

fundamental transactions

▸ Compliance with the AIM Rules for Companies



AIM: Những yêu cầu thường xuyên AIM: Continuing Requirements

Những yêu cầu thường xuyên sẽ tạo điều kiện thuận

lợi cho sự tăng trưởng và niềm tin của nhà đầu tư

▸ Luôn luôn duy trì sự hỗ trợ của Nomad, nếu không

công ty sẽ bị đình chỉ tham gia vào thị trường

▸ Công bố toàn bộ các thông tin nhạy cảm về giá một

cách kịp thời bao gồm những giao dịch trọng yếu, 

giao dịch với bên liên quan và giao dịch thâu tóm

ngược

▸ Yêu cầu nộp báo báo giữa niên độ và báo cáo năm

cùng với các thuyết minh liên quan

▸ Tất cả các giám đốc chịu trách nhiệm toàn bộ, cả

trách nhiệm tập thể và cá nhận cho việc tuân thủ các

quy định của AIM

▸ Hạn chế về giao dịch cho giám đốc và các nhân viên

liên quan về các cổ phiếu AIM trong giai đoạn gần

▸ Những tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp của Anh 

Quốc sẽ được áp dụng bởi các công ty như là tiêu

chuẩn cao nhất

▸ Duy trì trang web có hiển thị thông tin của những nhà

đầu tư chủ chốt

Continuing eligibility requirements facilitate growth 

and investor confidence

▸ Retain a Nomad at all times, otherwise companies 

will be suspended from the market

▸ Disclose all price sensitive information in a timely 

manner including substantial transactions, related 

party transactions and reverse takeovers

▸ Half yearly and annual report and accounts 

required

▸ All directors accept full responsibility, collectively 

and individually for complying with AIM Rules

▸ Restrictions on deals for directors and applicable 

employees on AIM securities during close periods

▸ UK Corporate Governance standards adopted by 

companies as best practice

▸ Maintain a website displaying key investor 

information



Lập kế hoạch – Các nhà đầu tư tìm Planning – What are investors

kiếm gì? looking for?

▸ Một doanh nghiệp đang phát triển hoạt động trong một thị 

trường mở rộng

▸ Hướng tiếp cận quốc tế hoặc tiềm năng phát triển đến thị 

trường nước ngoài

▸ Vị thế cạnh tranh bền vững

▸ Khả năng nhìn thấy được lợi nhuận

▸ Chất lượng của lợi nhuận

▸ Một đội ngũ quản lý tận tâm và có kinh nghiệm

▸ Một cam kết hướng đến qui trình quản trị doanh nghiệp 

vững mạnh

▸ Phương pháp tiếp cận dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô

▸ A growing business operating in expanding 

markets

▸ International exposure or potential to expand 

overseas

▸ Sustainable competitive position

▸ Visibility of earnings

▸ Quality of earnings

▸ A committed and experienced management team

▸ A commitment to strong corporate governance 

procedures

▸ Sector approach based on macroeconomic factors



Lập kế hoạch – Làm thế nào để sẵn Planning – How to become investor

sàng trở thành nhà đầu tư ready

Cải thiện “chất lượng” của lợi nhuận bằng cách:

▸Một đội ngũ quản lý vững mạnh và hoàn chỉnh với kế

hoạch có trình tự rõ ràng

▸Một mô hình doanh nghiệp có khả năng mở rộng, phát

triển hữu cơ hoặc bằng cách mua lại

▸Một bước tiến đến những sản phẩm có giá trị và tỷ suất

lợi nhuận cao hơn

▸Xây dựng rào cản gia nhập dựa trên ưu thế kỹ thuật, 

kiến thức thi ̣ trường hoặc quy mô

▸Hệ thống kế toán và quản lý thông tin mạnh mẽ va ̀ đáng

tin cậy

▸Tăng cường quản trị doanh nghiệp va ̀ bô ̉ nhiệm những

giám đốc phi điều hành

▸Cơ cấu lại vốn, tái tô ̉ chức, xem xét các ưu đãi cổ phiếu, 

phê duyệt các chính sách

▸Quyền đối với tài sản trí tuê ̣

Improve the “quality” of your profits by:

▸A strong and complete management team with 

clear succession planning

▸A scalable business model, growing organically or 

by acquisition

▸A move to higher value and higher margin products

▸Build barriers to entry based on technical 

excellence, market knowledge or scale

▸Robust and reliable accounting and management 

information system

▸Enhance corporate governance and appoint non-

executive directors

▸Capital restructuring or reorganisation, consider 

share incentives, regulatory approvals

▸Defendable rights over intellectual property



Lập kế hoạch – Làm thế nào để Planning – How to become investor

sẵn sàng trở thành nhà đầu tư (tt) ready (cont.)

▸ Bỏ các hoạt động và tài sản không cốt lõi

▸ Xác định chiến lược mua lại và sáp nhập

▸ Áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tê ́ 

hoặc chuẩn mực tương đương của nước sở tại

▸ Tuân thủ các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tê ́

▸ Soát xét các vấn đề Thuế về việc tuân thủ và lập kê ́ 

hoạch ở tầm quốc gia va ̀ quốc tê ́ 

▸ Giảm sự phu ̣ thuộc vào các khách hàng, sản phẩm

hoặc nhân viên cụ thể

▸ Xem xét các điều kiện thương mại và tăng cường

quản lý tín dụng

▸ Bô ̉ nhiệm các cô ́ vấn giàu kinh nghiệm

▸ Dispose of non-core activities and assets

▸ Identify strategic acquisitions and mergers

▸ Adopt International Financial Reporting Standards or 

local equivalent

▸ International Audit Standards Compliance

▸ Tax review of compliance and planning issues, 

national and international

▸ Reduce dependence on particular customers, 

products or staff

▸ Review terms of trade and strengthen credit 

management

▸ Appoint experienced advisers



Vai trò của Báo cáo kế toán – The role of the Reporting Accountant

Báo cáo kế toán qui chuẩn - Long Form Accountants’ Report

▸ Thẩm định tài chính cho Công ty và Nomad hoặc Cố vấn tài

chính

▸ Không phải là một tài liệu riêng tư hay tài liệu kiểm toán, 

được công ty xác nhận độ chính xác thực tế.

▸ Cung cấp hỗ trợ cho các tài liệu tiếp cận hoặc bản cáo

bạch

▸ Thông tin được cung cấp từ công ty, các tài liệu kiểm toán

và thuế

▸ Xác định phạm vi chính xác cho từng nhiệm vụ

▸ Nội dung chi tiết:

▸ Tóm tắt

▸ Lịch sử và nền tảng

kinh doanh

▸ Thị trường và tiếp thị

▸ Sản phẩm, khách

hàng và nhà cung

cấp

▸ Tổ chức, quản lý và

nguồn nhân lực

▸ Hệ thống kế toán, thủ

tục báo cáo và kiểm

soát

▸ Chính sách kế toán

▸ Kết quả thương mại

▸ Tài sản ròng

▸ Dòng tiền

▸ Thuê ́

▸ Financial due diligence for the Company and the Nomad or 

Financial Adviser

▸ Not an audit, a private document, factual accuracy confirmed 

by Company

▸ Provides support for the Admission Document or Prospectus

▸ Information provided from the Company and from the Audit and 

Tax files

▸ Define precise scope for each assignment

▸ Detailed contents:



Vai trò của Báo cáo kế toán The role of the Reporting Accountant 

- Báo cáo kế toán ngắn gọn - Short Form Accountants’ report

▸ Các hô ̀ sơ tài chính có lịch sử thông thường là 3 năm

(hoặc ít hơn đối với các doanh nghiệp mới được 

thành lập)

▸ Bao gồm trong Tài liệu tiếp cận hoặc Bản cáo bạch

▸ Tuân thủ với IFRS hoặc chuẩn mực tương đương ở 

nước sở tại

▸ Có nguồn gốc từ các tài khoản được kiểm toán hoặc 

từ tài khoản không theo luật định 

▸ Có thể cần sự kiểm toán lại theo IAS

▸ Tiếp cận các tài liệu kiểm toán trước đó

▸ Đòi hỏi phải trung thực và hợp lý

▸ Những điều chỉnh cần thiết để sắp xếp các chính 

sách kế toán, sửa chữa các lỗi kế toán hoặc phản 

ánh tác động của việc tái cấu trúc

▸ Thời gian của các thông tin tài chính đã được kiểm 

toán sẽ thay đổi tùy theo thị trường, thông thường từ

6 - 9 tháng

▸ Normally 3 year historical financial records (or less 

for newly formed business)

▸ Included in Admission Document or Prospectus

▸ Compliant with IFRS or local equivalent standards

▸ Sourced from audited accounts or from non-statutory 

accounts

▸ A re-audit under IAS may be necessary

▸ Access to previous audit files “hold harmless” issued

▸ True and fair view required

▸ Adjustments required to align accounting policies, 

correct accounting errors or reflect impact of 

reconstruction

▸ Age of audited financial information reported upon will 

vary depending on the market, normally 6 – 9 months



Vai trò của Báo cáo kế toán The role of the Reporting Accountant

– Báo cáo vốn lưu động - Working Capital Report 

▸ Dự thảo và các giả định cơ bản là trách nhiệm của

ban quản lý và được chấp thuận bởi Hội đồng quản 

trị 

▸ Một bản báo cáo riêng, được hỗ trợ bởi những đại 

diện quản lý 

▸ Xem xét hàng tháng

▸ Cho giai đoạn tối thiểu là 18 tháng kể từ ngày chấp

thuận

▸ Ngân hàng hoặc các cơ sở cho vay cần được xác 

nhận độc lập 

▸ Trạng thái ban đầu dựa trên những tài liệu kiểm toán 

hoặc quản lý gần nhất

▸ Xem xét và báo cáo về độ nhạy cảm

▸ Không đưa ra ý kiến về kết quả của những dự đoán, 

mà về việc “các dự đoán đã được chuẩn bị thỏa

đáng“, phù hợp với các giả định cơ bản và các chính 

sách kế toán

▸ Projections and underlying assumptions are the 

responsibility of management and are approved by 

the Board

▸ A private report, supported by management 

representations

▸ Month by month review

▸ Period of at least 18 months from admission

▸ Bank or loan facilities need to be independently 

confirmed

▸ Opening position based on latest audited or 

management accounts

▸ Review and report on key sensitivities

▸ No opinion provided on achievement of projections, 

rather “have they been properly prepared” in 

accordance with the underlying assumptions and 

accounting policies



Vai trò của Báo cáo kế toán – Biên bản The role of the Reporting Accountant

ghi nhớ của Hội đồng quản trị - Financial Position and Prospects

Báo cáo tài chính Memorandum

▸ Một tài liệu riêng và thuộc trách nhiệm của Hội đồng 

▸ Tóm tắt các hệ thống kế toán, thủ tục báo cáo tài chính 

và các biện pháp kiểm soát nội bộ chính

▸ Những cải tiến định trước về hệ thống và kiểm soát

▸ Tuân thủ việc quản trị doanh nghiệp - kiểm toán, thù lao 

và các ủy ban đề cử

▸ Thủ tục quản lý rủi ro

▸ Hội đồng quản trị chính thức phê duyệt biên bản ghi 

nhớ, các kế toán cung cấp một thư xác nhận về sự đầy

đủ của quy trình

▸ A private document – the responsibility of the Board

▸ Summary of accounting systems, financial reporting 

procedures and principal internal controls

▸ Planned enhancements to systems and controls

▸ Corporate Governance compliance – audit, 

remuneration and nomination committees

▸ Risk management procedures

▸ Board formally approved the memorandum, the 

reporting accountants provide a comfort letter on the 

adequacy of the procedures



Vai trò của Báo cáo kế toán The role of the Reporting Accountant

- Thông tin tài chính theo qui ước - Pro Forma Financial Information

▸ Bao gồm trong Tài liệu tiếp cận hoặc Bản cáo bạch, 

thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị

▸ Cho thấy tác động của giao dịch trên các số liệu đã

được công bố trước đây

▸ Tài sản ròng, lợi nhuận thương mại và dòng tiền

▸ Nguồn gốc của các thông tin tài chính và các điều chỉnh 

cần được đề cập

▸ Điều chỉnh các giao dịch vốn thực có, không phải là kết 

quả giao dịch trong tương lai

▸ Một minh họa được chuẩn bị trên cơ sở mô tả, chứ

không phải nguyên tắc trung thực và hợp lý

▸ Included in Admission Document or Prospectus, 

responsibility of the Board

▸ Shows impact of the transaction on previously 

published figures

▸ Net assets, trading profits and cash flows

▸ Source of financial information and adjustments to be 

stated

▸ Adjust for actual capital transactions, not future 

trading results

▸ An illustration prepared on the basis described, not a 

true and fair view



Vai trò của Báo cáo kế toán The role of the Reporting Accountant

- Đồng ý và Thư chấp thuận - Consent and comfort letters

▸ Giải quyết cho Công ty và Cố vấn tài chính hoặc 

Nomad

▸ Thông thường sẽ xác nhận trên các lĩnh vực sau

- thuyết minh thuế

- Trích dẫn thông tin tài chính;

- báo cáo theo qui ước

- tính đầy đủ của hệ thống báo cáo tài chính

- tính toán tài chính trong Tài liệu tiếp cận hoặc 

Bản cáo bạch

▸ Một thư đồng ý được yêu cầu tham chiếu đến tên 

của chúng tôi, thư từ và báo cáo trong Tài liệu tiếp

cận hoặc Bản cáo bạch

▸ Addressed to the Company and the Financial Advisor or 

Nomad

▸ Will normally provide comfort on the following areas:

- taxation narrative;

- extraction of historical financial information;

- pro forma statements

- adequacy of financial reporting systems

- financial calculations in the Admission Document or 

Prospectus

▸ A consent letter is required to include reference to our 

name, letters and reports in the Admission Document or 

Prospectus



Vai trò của Báo cáo kế toán The role of the Reporting Accountant

– Tư vấn thuế và các vấn đề - Taxation advice and issues

▸ Hồ sơ tuân thủ - thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, 

thuế trước bạ

▸ Tác động của bất kỳ điều chỉnh nào từ năm trước

▸ Các vấn đề lập kế hoạch cho công ty và cổ đông, thuế 

và những liên quan xuyên quốc gia

▸ Có thể cần phải yêu cầu tái cơ cấu vốn và được phê 

duyệt

▸ Tác động của việc khấu trừ thuế trên lãi suất và cổ tức, 

các hiệp định tránh đánh thuế hai lần

▸ Các vấn đề chuyển giá xuyên quốc gia

▸ Tầm quan trọng của vị trí quản lý và kiểm soát trung

tâm

▸ Tài trợ nội bộ tập đoàn và “vốn hóa mỏng“

▸ Vấn đề thuế đối với nhóm chuyên gia nước ngoài

▸ Historic compliance record – corporate, income, 

employment, VAT, stamp taxes

▸ Impact of any prior year adjustments

▸ Planning issues for company and shareholders, taxation 

and cross border implications

▸ Capital restructuring and approvals may be required

▸ Impact of withholding taxes on interest and dividends, 

double taxation agreements

▸ Transfer pricing issues across borders

▸ The importance of the location for central management 

and control

▸ Intra-group funding and “thin capitalisation”

▸ Expatriate tax issues for group employees



Những vấn đề kế toán Potential accounting issues arising 

tiềm ẩn đang phát sinh

Có thể bao gồm:

▸Việc công nhận và tính trọn vẹn của thu nhập

▸Quản lý tín dụng và Điều kiện thương mại, ví dụ như 

thời gian thu hồi công nợ và những giai đoạn nắm giữ

cổ phiếu

▸Kế toán cho tái cấu trúc Tập đoàn

▸Các khoản thanh toán dựa trên cổ phần - ảnh hưởng 

đến các khoản lợi nhuận được báo cáo

▸Thu nhập và chi phí không định kỳ

▸Sự tuân thủ chính sách thuế trước đây, cấu trúc thuế

trong tương lai

▸Phát triển hệ thống và biện pháp kiểm soát có thể

được chấp nhận

▸Tầm nhìn của dự báo

▸Tăng cường đội ngũ kế toán và quản trị doanh nghiệp

These may include:

▸ Recognition and completeness of income

▸ Credit management and Terms of Trade, e.g. 

timing of debtor collections and stockholding 

periods

▸ Accounting for Group Reconstructions

▸ Share based payments – effect on reported profits

▸ Non recurring income and expenditure

▸ Historic tax compliance, future tax structure

▸ Developing acceptable systems and controls

▸ Visibility of forecasting

▸ Enhancing the accounting team and corporate 

governance



Những yêu cầu về kế toán hiện nay - so sánh thị trường

AIM SGX HKSE

Kết quả hàng năm được thông báo trong vòng (tháng /ngày) 6 tháng 60 ngày 3 tháng

Tần suất kết quả giữa kỳ Mỗi nửa năm
Hàng quý/ Mỗi nửa 

năm
Mỗi nửa năm

Kết quả giữa kỳ được công bố trong vòng (tháng) 3 tháng 45 ngày 2 tháng

Chính sách kế toán IFRS/USGAAP
Sing FRS/IFRS/

USGAAP

HKIFRS/

IFRS

a  Tùy thuộc vào vốn hóa thị trường

b  Các công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Catalist được niêm yết dựa trên đánh giá hợp tiêu chuẩn của Nhà Bảo Lãnh thích hợp. 

Không có tiêu chuẩn đầu vào định lượng tối thiểu, nhưng Nhà Bảo Lãnh sẽ sử dụng các tiêu chuẩn lựa chọn riêng của họ.



On-going accounting requirement – market comparisons

AIM SGX HKSE

Annual results announced within 
(months/days)

6months 60 days 3 months

Interim results frequency Half yearly
Quarterly/ 
Half-yearlya Half yearly

Interim results announced within (months) 3 months 45days 2 months

Accounting policies IFRS/USGAAP
Sing FRS/IFRS/

USGAAP
HKIFRS/

IFRS

a  Depending on market capitalisation

b  Catalist companies are listed based on the Catalist Sponsor‘s assessment that they are suitable. No minimum quantitative entry criteria are set, but Sponsors will 
use their own deal selection criteria



Những vấn đề chủ chốt Key issues of post IPO success

của quy trình sau IPO

Đánh giá thực

tiễn

Không đánh giá quá cao giá trị của

doanh nghiệp trong đợt IPO, giá trị tại

thời điểm IPO thường ít quan trọng

hơn giá trị doanh nghiệp 12 tháng sau

đó

Chiến lược Thâm nhập thị trường là điểm khởi đầu

chứ không phải là kết thúc của một quá

trình

Trao đổi Là một quá trình liên tục - hãy đầu tư

thời gian và nỗ lực cho thị trường, thị

trường sẽ đầu tư cho bạn

Mong đợi Luôn nắm bắt thông tin thị trường, với

mức cam kết hoặc vượt mức, nếu có

thể

Tài chính Kiểm soát vốn lưu động, duy trì và thể

hiện khả năng kiểm soát doanh nghiệp

mạnh mẽ

Realistic 

valuation

Do not over-value the value of the 

business on IPO, the value on IPO is 

less important than the value 12 

months later

Strategy Admission to market is the start of the 

process, not the end

Communication A continuous process – Invest time and 

effort in the market and the market will 

invest in you

Expectations Keep the market informed, under-

promise and over-achieve if possible

Financial Control working capital, maintain and 

display strong corporate governance



Crowe Horwath International

▸ Dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu với mạng lưới liên kết

hơn 150 công ty thành viên độc lập

▸ Cung cấp các dịch vụ: kiểm toán và đảm bảo, thuế, kế 

toán, tài chính doanh nghiệp, tư vấn, lập kế hoạch tài 

chính

▸ Dịch vụ tài chính doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm lập 

kế hoạch trước IPO, dịch vụ báo cáo kế toán, thẩm định, 

M&A, nhượng lại công ty, huy động vốn và quản trị theo

mục tiêu

▸ Dựa trên chất lượng dịch vụ hợp nhất và giá trị cốt lõi

chung

▸ Hoạt động tại hơn 125 quốc gia, doanh thu hàng năm là

3,4 tỷ USD với khoảng 31.000 nhân viên chuyên nghiệp

▸ Đứng thứ 6 trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với 

hơn 8.500 nhân viên.

▸ Là một công ty kế toán hàng đầu được thành lập tại

Vương quốc Anh vào năm 1843 với có nền tảng khách 

hàng quốc tế mạnh mẽ

▸ Global professional services alliance with more than 150

independent member firms

▸ Services provided include: audit and assurance, 

taxation, accountancy, corporate finance, consultancy 

and financial planning

▸ Our corporate finance services include pre-IPO planning, 

reporting accountant services, due diligence, M&A , 

company disposals, raising finance and MBO’s

▸ Based on integrated and high quality service delivery 

and common core values

▸ Operating in 125 different countries, annual revenues 

US$3.4 billion and approximately 31,000 professional 

staff

▸ Ranked 6th in Asia Pacific with over 8,500 staff.

▸ In the UK a leading accountancy firm established in 

1843, strong international client base



Principal Contacts – Capital Markets (UK and Asia Pacific)
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