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THÔNG BÁO
Về việc bán tiếp cổ phần không bán hết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển
Công nghiệp – TNHH Một thành viên

Căn cứ Công văn số 04/BCĐ-TCT ngày 19/12/2017 của Trưởng ban chỉ đạo Cổ
phần hóa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV về việc chào bán
tiếp sổ lượng cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá tại HOSE;
Căn cứ Công văn số 700/2017/CV/IDC ngày 18/12/2017 của Tổng Công ty Đầu tư
và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV về việc báo cáo kết quả đấu giá cổ phần và
phương án xử lý số cổ phần không bán hết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công
nghiệp - TNHH MTV;
Căn cứ Biên bản làm việc số 76/BB-NY ngày 21/12/2017 giữa Ban chỉ đạo CPH Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV, Tổng Công ty Đầu tư và
Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Sở
Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán (Sở GDCK) TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc bán tiếp
số cổ phần không bán hết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH
MTV với nội dung như sau:
1. Tổ chức bán tiếp số cổ phần không bán hết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát
triển Công nghiệp - TNHH MTV nội dung cụ thể như sau:
 Thời gian tổ chức bán tiếp số cổ phần không bán hết: 15h00 ngày 03/01/2018.
 Địa điểm tổ chức: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, Số 16 Võ
Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 Số lượng cổ phần bán tiếp: 296.461.500 cổ phần.
 Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 Giá khởi điểm: 31.000 đồng/cổ phần (bằng giá đấu thành công thấp nhất tại đợt
bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công
nghiệp - TNHH MTV ngày 01/12/2017).
 Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
vào tài khoản của Đại lý đấu giá (nơi đăng ký làm thủ tục đấu giá).
 Bước giá: 100 đồng (Một trăm đồng)
 Bước khối lượng: 100 cổ phần (Một trăm cổ phần)
 Số lượng cổ phần tối thiểu, tối đa: tối thiểu là 100 cổ phần, tối đa đối với các
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là 296.461.500 cổ phần.
 Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là:
296.461.500 cổ phần.
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 Đối tượng tham dự: Nhà đầu tư đã tham gia đấu giá ngày 01/12/2017 tại
Phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư và Phát
triển Công nghiệp - TNHH MTV.
Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa một (01 mức
giá) đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng;
Khối lượng đặt mua tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100 cổ phần; Giá đặt
mua phải bội số của 100 đồng; Tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số cổ
phần đã đăng ký.
1. Việc nhận tiền đặt cọc, hồ sơ đăng ký mua tiếp, nhập đơn đăng ký mua tiếp hợp lệ của
nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Sở và nhận phiếu tham dự mua tiếp cổ phần của nhà đầu
tư được thực hiện tại Đại lý Đấu giá nơi đăng ký mua cổ phần: Thời gian đăng ký: Từ 8h00
ngày 26/12/2017 đến 16h00 ngày 29/12/2017.
 Nhà đầu tư đã đăng ký tham gia tại Đại lý đấu giá của đợt chào bán đấu giá cổ
phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH
MTV vào ngày 01/12/2017 thì sẽ đăng ký mua tiếp tại Đại lý đấu giá đó (Danh sách đại lý
đính kèm).
 Đại lý đấu giá có trách nhiệm kiểm tra điều kiện tham dự của nhà đầu tư trước
khi nhận hồ sơ đăng ký mua tiếp.
2. Đại lý Đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.
Hồ Chí Minh kết quả đăng ký của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc và danh sách
nhà đầu tư tham dự đấu giá (theo mẫu do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
quy định) chậm nhất 16h00 ngày 02/01/2018.
3. Những trường hợp + nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
 Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
 Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Quy
chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
 Đăng ký nhưng không đặt mua toàn bộ hoặc một phần, sẽ không được nhận lại
tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
 Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
 Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
 Không ký tên và/hoặc đóng dấu (đối với nhà đầu tư tổ chức);
 Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết
quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần
từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá
mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.
4. Phương thức xác định kết quả đấu giá
Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số
196/2011/TT-BTC như sau:
 Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán
nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư,
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theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.
 Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư
nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần
các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng
nhà đầu tư được mua xác định như sau:
Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký
mua giá bằng nhau
Số cổ phần còn
=
x
lại chào bán
Tổng số cổ phần các nhà đầu tư
đăng ký mua giá bằng nhau
Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có
khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
Số cổ phần
nhà đầu tư
được mua

Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua
thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu
tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện
hành.
Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục số 03
Thông tư số 196/2011/TT-BTC và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá
cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đại
diện doanh nghiệp.
5. Thời hạn nhận tiền thanh toán của nhà đầu tư mua tiếp cổ phần của Tổng Công ty Đầu
tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV: tại các Đại lý đấu giá từ 8h00 ngày
04/01/2018 đến 16h00 ngày 08/01/2018.
6. Đại lý có trách nhiệm báo cáo tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần của nhà
đầu tư về tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh chậm nhất vào 16h00
ngày 09/01/2018.
Ban tổ chức đấu giá xin trân trọng thông báo.
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
Ban chỉ đạo CPH Becamex;
Becamex;
Các đại lý;
P.CNTT, P.TCKT;
P.TTTT (CBTT);
- Lưu: VT, NY (27).
-

(đã ký)

Trần Anh Đào
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DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ NHẬN ĐĂNG KÝ MUA TIẾP CỔ PHẦN KHÔNG
BÁN HẾT TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TNHH
MỘT THÀNH VIÊN

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
2. Công ty TNHH Chứng khoán ACB
3. Công ty CP Chứng khoán NH Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn VN
4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
5. Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
6. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
7. Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
8. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
9. Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
10. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
11. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
12. Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
13. Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime
14. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
15. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
16. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
17. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
18. Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
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