THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
Căn cứ Quyết Định số 618/QĐ-ĐTKDV ngày 22/12/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ
phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam
1.

3.

Thông tin chung về doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam
Địa chỉ: 20 – 24 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 38.290.920
Fax: (08-8) 38.290.768
Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh vật liệu chịu nhiệt, chịu lửa; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác...
Vốn điều lệ: 94.999.560.000 đồng
Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ
phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam.
Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng Khoán ACB

4.

Cổ phần chào bán:

•
•
•
•
•
•

Tổng số lượng đấu giá
: 674.636 cổ phần
Loại cổ phần chào bán
: Cổ phần phổ thông
- Bước giá
: 100 đồng
Giá khởi điểm
: 7.600 đồng/cổ phần
- Mức giá
:1
Mệnh giá
: 10.000 đồng
Số lượng cổ phần mua tối thiểu và tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 674.636 cổ phần (mua nguyên lô)
Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: nguyên lô 674.636 cổ phần
Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá
Công bố thông tin:
Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016 tại Báo Đầu tư chứng khoán và Báo Người Lao động.
Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website:
www.scic.vn; www.acbs.com.vn
Thời gian đăng ký: Từ 08h ngày 26/12/2016 đến 16h00 ngày 13/01/2017
Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:
9 Trước 16h00 ngày 20/01/2017 tại đơn vị nhận đăng ký đấu giá và qua đường Bưu điện
9 Từ 09h30 đến 10h00 ngày 24/01/2017 tại địa điểm tổ chức bán đấu giá
Địa điểm đăng ký:
Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Trương Định
Địa chỉ: Lầu 1 – 107N Trương Định, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 54 043 054 Fax: (84-8) 39 302 427
Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
Nhà đầu tư có mặt lúc: 09h ngày 24 tháng 01 năm 2017
Địa điểm: Công ty TNHH Chứng khoán ACB
107N Trương Định, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:
Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/01/2017 đến ngày 14/02/2017
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Từ ngày 25/01/2017 đến ngày 09/02/2017.
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Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam được thực hiện sau khi cuộc bán
đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau.
8.

Thời gian phát Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ ngày 25/01/2017 đến 16h ngày 06/02/2017.

9.

Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: 09h00 ngày 10/02/2017.

10. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: trước 09h30 ngày 10/02/2017 tại
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Địa chỉ: 107N Trương Định, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
11. Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 10h00 ngày 10/02/2017.
12. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017.
13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng chào bán cạnh tranh: Từ ngày 13/02/2017 đến ngày
21/02/2017.

