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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số: 73/TB-SGDHCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016 

  

THÔNG BÁO  

Về ngày đăng ký cuối cùng  

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký 

cuối cùng như sau: 

- Tổ chức niêm yết                                :  Công ty Cổ phần Phú Tài 

- Mã chứng khoán            :  PTB 

- Loại chứng khoán           :  Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá             :  10.000 đồng (mười nghìn đồng)  

- Ngày giao dịch không hưởng quyền  :  23/02/2016 

- Ngày đăng ký cuối cùng           : 24/02/2016 

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 

2. Nội dung cụ thể:  

a. Thực hiện quyền mua cổ phiếu: 

- Số lượng chứng khoán dự  kiến phát hành: 2.880.126 cổ phiếu 

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ 

phiếu mới). 

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm 

được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu 

có) của các cổ đông sẽ được hủy bỏ. 

- Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 1.001 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu được quyền mua 

là (1.001*1)/5=200,2 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau: Ông A 

được quyền mua thêm 200 cổ phiếu, phần lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ. 

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp số lượng cổ 

phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết thì Hội đồng quản 

trị công ty sẽ phân phối cho các đối tượng đăng ký khác với giá chào bán không 

thấp hơn 10.000 đồng/cp trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép. Số cổ phiếu 

chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn 

thành đợt chào bán. 

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: 

 Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 

06/04/2016. 

 Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người được chuyển nhượng không 

được chuyển nhượng cho người thứ 3. 

- Quy định về chứng khoán  đặt mua: 
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 Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/03/2016 

đến ngày 08/04/2016. 

 Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. 

- Địa điểm thực hiện: 

 Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng 

quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành 

viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 

 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển 

nhượng quyền mua, đăng ký  đặt mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền vào tài 

khoản phong tỏa. 

- Thông tin về tài khoản tiền phong toả đặt mua chứng khoán: 

 Tên chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Phú Tài 

 Số tài khoản: 581.10.00.089424.4 

 Nơi mở tài khoản: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi 

nhánh Phú Tài 

b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: 

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết) 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 26/03/2016 

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Phú Tài (278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định). 

- Nội dung Đại hội: Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản 

trị năm 2015; Báo cáo tài chính 2015; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 

2015; Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm 

định Báo cáo tài chính 2015; Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2016. 

 

 
Nơi nhận:               
- TCNY; 

- TV,GS,TTTT; 

- Lưu:  NY, VT (6) 

 

                   KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

                  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC                   

 

 

 

 

                 Trầm Tuấn Vũ 
 


