
 

HOSE_BM-7.2/4-BH4-02/2014                                                                                                           Trang 1/2 

 

 

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 Đầu tư AMD Group 

- Mã chứng khoán   : AMD 

- Loại chứng khoán   : Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá     : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)  

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/01/2017 

- Ngày đăng ký cuối cùng  : 19/01/2017 

1) Lý do và mục đích : Thực hiện quyền mua cổ phiếu 

2) Nội dung cụ thể:  

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 15.599.984 cổ phiếu 

- Giá phát hành: 10.000 đồng 

- Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 

cổ phiếu mới) 

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu 

không đặt mua hết (nếu có): 

 Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không 

vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở 

hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. 

 Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ 

hoặc một phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có); và số lượng cổ phần chưa phát 

hành hết sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần lẻ so với 

tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành, Hội đồng quản trị sẽ quyết định 

Phương án xử lý đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và đem lại 

lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc 

phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ 

đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần và/hoặc tìm kiếm và ký kết hợp đồng 

bảo lãnh phát hành với đơn vị có chức năng để thực hiện bảo lãnh phát hành 

một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần chưa phân phối hết với giá nhận bảo 

lãnh là 10.000 đồng/cổ phần. 

 Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên 

khi chào bán cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 

năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

 Số lượng cổ phần mà đơn vị bảo lãnh phát hành nhận bảo lãnh sẽ được tự do 

chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 

cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phần như sau: (123*1)/4 = 30,75 cổ 
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phiếu. Do việc làm tròn xuống hàng đơn vị nên số cổ phiếu mà cổ đông A được 

quyền mua là 30 cổ phiếu. 

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: 

 Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 02/02/2017 đến ngày 

23/02/2017 

 Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác 

theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không 

được chuyển nhượng cho người thứ 3). 

- Quy định về chứng khoán đặt mua: 

 Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 02/02/2017 

đến ngày 02/03/2017. 

 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 và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group, địa điểm: Tầng 9, tòa 

nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán của TCPH: 

o Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP 

o Số TK: 0025 3383 001 

o Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long - 

Phòng Giao dịch Mỹ Đình. 

 

             KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận:                                                                    PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
- TCNY; 

- TV,GS,TTTT; 

- Lưu: NY, VT.(06)                                                                          đã ký 

            

              Trần Anh Đào 

 


