
(Giấy CNĐKCB số 53/GCN-UBCK do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 09/07/2014) 

 

Tên tổ chức phát hành:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY 

Website: hhs.hoanghuy.com.vn 

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 116, Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 

Điện thoại:  +84.(031) 3 854626     *  Số Fax:  +84.(031) 3 782326 

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2014  

Ngày giao dịch không hưởng quyền (đối với giao dịch T+3): 23/07/2014  

I. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG: 

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy 

2. Mã cổ phiếu:  HHS *   Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông       *     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

3. Số lượng cổ phiếu chào bán:  11.474.984 cổ phiếu 

4. Khối lượng vốn cần huy động:  114.749.840.000 đồng 

5. Mục đích huy động vốn:   Bổ sung vốn kinh doanh 

6. Giá chào bán:    10.000 đồng/cổ phần 

7. Đối tượng chào bán:   Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 25/07/2014) 

8. Tỷ lệ thực hiện quyền:   10: 3 (sở hữu 10 cổ phiếu được mua 3 cổ phiếu mới) 

9. Thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu:  

 Thời gian chuyển nhượng quyền mua:   từ ngày 08/08/2014 đến ngày 25/08/2014  

 Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:  từ ngày 08/08/2014 đến ngày 27/08/2014 

 Thủ tục và địa điểm thực hiện:  

- Đối với cổ đông đã lưu ký:  thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ  

    phiếu tại các TVLK nơi cổ đông mở tài khoản. 

- Đối với cổ đông chưa lưu ký:  thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ  

    phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy. 

10. Địa điểm cung cấp bản cáo bạch từ ngày 10/07/2014: 

 Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (địa chỉ nêu trên) 

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long - KLS; Website: www.kls.vn; Trụ sở: 22 Thành Công, Quận 

Ba Đình, Tp. Hà Nội; Điện thoại: 04.3772 6868; Fax: 04.3772 6131  

11. Ngân hàng mở Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 

 Tên tài khoản:  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy  

 Số hiệu tài khoản:  160314851021778  

 Mở tại:   Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt nam (Eximbank) – Chi nhánh Hải Phòng 

II.  TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013 BẰNG CỔ PHIẾU 

 Tỷ lệ thực hiện:  20%/ cổ phần (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới) 

 Thủ tục và địa điểm thực hiện:  

- Đối với cổ đông đã lưu ký: nhận cổ tức tại các TVLK nơi cổ đông mở tài khoản  

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: nhận cổ tức tại tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng 

Huy vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 08/08/2014 và xuất trình CMND. 

              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (đã ký) 

             Đỗ Hữu Hạ     

    

   

http://www.kls.vn/

