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CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU/BÁN CỔ PHIẾU QUỸ  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành 

thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu) 

CÔNG TY CP THÉP NAM KIM 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 3/CVBN/BTGD/20022 Bình Dương, ngày 21 tháng 05 năm 2020 

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU/BÁN CỔ PHIẾU 

QUỸ 

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ (đầy đủ): CÔNG TY

CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

2. Tên giao dịch: Công ty CP Thép Nam Kim

3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, đường Đ2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, TPTDM, Bình

Dương

4. Điện thoại: 0274 3748 848 Fax: 0274 3748849 

5. Mã chứng khoán (nếu có): NKG

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

7. Vốn điều lệ: 1.819.998.680.000

Công ty CP Chứng Khoán Bản Việt Số hiệu tài khoản: 8. Nơi mở tài khoản:

9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700477019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2002 và thay đổi lần thứ 25 ngày 25/07/2019

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân

vào đâu. Chi tiết sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn

lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Tôn thép các loại

- Tổng mức vốn kinh doanh:

 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu (hợp nhất) tại 31/12/2019: 3.016.814.179.518 đồng.

 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu (công ty mẹ) tại 31/12/2019: 3.020.442.369.043 đồng.



II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: không cổ phiếu

2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ/bán cổ phiếu quỹ:

10.000.000 Cổ phiếu

3. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Hỗ trợ giao dịch và gia tăng lợi ích cho

các Cổ đông

4. Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm

toán năm 2019 và thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm

2019

5. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 02/06/2020 đến ngày 30/06/2020

6. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và hoặc thỏa thuận

7. Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày

21/12/2015 của Bộ Tài chính, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao

dịch Chứng khoán TPHCM và các văn bản pháp luật khác có liên quan

8. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày

21/12/2015 của Bộ Tài chính, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao

dịch Chứng khoán TPHCM và các văn bản pháp luật khác có liên quan

9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ

phiếu/bán cổ phiếu quỹ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

- Địa chỉ: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM

- Điện thoại: +84 28 3914 3588

- Tài khoản thực hiện giao dịch:

(người đại diện theo pháp luật) 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


