
KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TRỌN LÔ CỔ PHẦN CỦA 

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6– CTCP (CIENCO 
6) VÀ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5– CTCP 

(CIENCO 5) 

Ngày 31/12/2015, Sở Giao 
dịch Chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh đã tổ 
chức phiên đấu giá trọn lô 
cổ phần cho Tổng Công ty 
Xây dựng Công trình Giao 
thông 6 – CTCP (Cienco 
6) và Tổng Công ty Xây 
dựng Công trình Giao 
thông 5 – CTCP (Cienco 
5) theo đúng chủ trương 
thoái vốn nhà nước của 
Chính phủ.  

Cienco 6 được biết đến là một công ty với ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công 
trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác gồm các công 
trình công nghiệp, sân bay, bến cảng và các công trình trên sông, với vốn điều lệ 492 tỷ 
đồng, trong đó cổ phần do Nhà nước nắm giữ 45.695.000 cổ phần chiếm 92,88% vốn 
điều lệ. Đợt đấu giá của Cienco 6 sẽ được thực hiện theo hình thức bán trọn lô với mức 
giá khởi điểm lô cổ phần là 457.452.645.000 đồng. Với việc bán trọn lô cổ phần nhà 
nước tại Cienco 6 thì sẽ không còn vốn nhà nước tại doanh nghiệp này. 

Cũng trong ngày 31/12, một 
công ty khác với ngành nghề 
kinh doanh tương tự thuộc Bộ 
giao thông vận tải là Cienco 5 
cũng đã tiến hành bán đấu giá 
trọn lô. Cienco 5 có vốn điều 
lệ 439 tỷ đồng  trong đó cổ 
phần do Nhà nước nắm giữ 
chiếm 63,18% vốn điều lệ. 
Trong phiên đấu giá lần này, 
Cienco 5 chào bán 



10.176.000 cổ phần với mức giá khởi điểm trọn lô là 101.861.760.000 đồng. 

Hai phiên đấu giá ngày hôm nay đã diễn ra thành công với toàn bộ số cổ phần đã được 
bán hết, thu về hơn 457 tỷ đồng cho Cienco 6 và 202 tỷ cho Cienco 5. 

Phiên đấu giá trọn lô của 2 công ty Cienco 6 và Cienco 5 được đánh dấu là những phiên 
bán đấu giá trọn lô đầu tiên do Sở GDCK Tp. HCM tổ chức theo Quyết định 
41/2015/QĐ-TTg vừa được ban hành ngày 15/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
bán cổ phần theo lô.  

Kết quả hai phiên đấu giá trọn lô của Cienco 5 và Cienco 6 
(nguồn: www.hsx.vn) 

Thời gian đấu giá 31/12/2015 31/12/2015 
Tên công ty Cienco 5 Cienco 6 
Doanh nghiệp chủ sở hữu Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải 
Giá trúng cao nhất 202.200.220.000,00 457.635.425.000,00 
Tổng số cổ phần/lô cổ 
phần trúng giá 

10.176.000,00 45.695.000,00 

Giá đặt cao nhất 202.200.220.000,00 457.635.425.000,00 
Giá đặt thấp nhất 101.861.760.000,00 457.452.645.000,00 
Tổng số giá trị trúng giá 202.200.220.000,00 457.635.425.000,00 

 


