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BỘ TÀI CHÍNH 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

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

Số: 1242/TB-SGDHCM 

V/v: thông báo kết quả đấu giá 
 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2015 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của 

Công ty TNHH Một thành viên Mía đường Tây Ninh được tổ chức vào ngày 24/12/2015 như sau: 

1.  Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:        12.121.080 cổ phần 

      Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     12.121.080 cổ phần 

2.  Mệnh giá:               10.000 đồng/cổ phần 

3.  Giá khởi điểm:               10.200 đồng/cổ phần 

4.  Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:    5 

      Trong đó:      Tổ chức: 2    Cá nhân: 3 

5.  Tổng khối lượng đăng ký mua:          12.129.080 cổ phần 

6.  Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:        5 

7.  Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:         12.129.080 cổ phần 

8.  Khối lượng đặt cao nhất:           4.175.370 cổ phần 

9.  Khối lượng đặt thấp nhất:           8.000 cổ phần 

10. Giá đặt mua cao nhất:            10.200 đồng/cổ phần 

11. Giá đặt mua thấp nhất:            10.200 đồng/cổ phần 

12. Giá đấu thành công cao nhất:          10.200 đồng/cổ phần 

13. Giá đấu thành công thấp nhất:          10.200 đồng/cổ phần 

14. Giá đấu thành công bình quân:          10.200 đồng/cổ phần 

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:          5 

      Trong đó:     Tổ chức: 2     Cá nhân: 3 

16. Tổng số lượng cổ phần bán được:          12.121.080 cổ phần 

      Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:   0 cổ phần 

17. Tổng trị giá cổ phần bán được:          123.635.016.000 đồng 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

Trần Anh Đào 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 


