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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký làm đại lý đấu giá
Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh
vốn nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức đấu
giá bán cả lô cổ phần của Công ty CP Dược phẩm TV.Pharm do Tổng Công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ như sau:
1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty CP Dược phẩm TV.Pharm.
2. Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc tân
dược, đông dược, sinh phẩm y tế và thực phẩm chức năng; …
4. Vốn điều lệ: 100.800.000.000 đồng (Một trăm tỷ tám trăm triệu đồng).
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá cả lô: 4.381.920 (Bốn triệu ba trăm tám mươi mốt
ngàn chín trăm hai mươi) cổ phần.
6. Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần.
7. Giá khởi điểm: 50.000 (Năm mươi ngàn) đồng/ cổ phần.
8. Điều kiện tham dự đấu giá : nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân
trong, ngoài nước theo quy định.
9. Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc dự kiến: từ
ngày 28/9/2016.
10. Thời gian và địa điểm đấu giá dự kiến : 09 giờ 00 ngày 26/10/2016.
Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng
ký làm đại lý đấu giá theo Mẫu về Sở GDCK trước 16 giờ ngày 26/09/2016.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ.
Phòng Quản lý & Thẩm định Niêm Yết – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố
Hồ Chí Minh.
Địa chỉ : Số 16, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ
Chí Minh.
Điện thoại : 08.38217713 – Ext : 2518
DĐ : 0937.690.209 (A.Tài)
Fax: 08.38218429
Nơi nhận:
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- Lưu: VT, NY (3).
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