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Tiền Giang, ngày 20 tháng 5 năm 2015 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO MUA CÔNG KHAI 

(Phụ lục số 11 - Ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC  ngày 19/11/2012  

của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng ) 

 

  Kính gửi:   ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƢỚC 

    SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 

 

Sau khi kết thúc đợt chào mua, Công ty Cổ phần Hùng Vƣơng báo cáo về kết quả 

đợt chào mua nhƣ sau: 

I. Giới thiệu về tổ chức chào mua công khai: 

a. Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty Cổ phần Hùng Vương  (Mã CK: HVG)  

b. Tên giao dịch: Hùng Vương Corporation 

c. Vốn điều lệ: 1.199.999.930.000 đồng  

d. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

e. Điện thoại: (84 – 073) 854245                        Fax: (84 – 073) 854248 

f. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Ngoại Thương  Chi nhánh TP.HCM       

Số hiệu tài khoản: 0071002949538 

g. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200507529  do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 

tỉnh Tiền Giang cấp ngày 15 tháng 01 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 vào 

ngày 21 tháng 11 năm 2014. 

 Ngành nghề kinh doanh: 

STT Tên ngành Mã số 

1 Nuôi trồng thủy sản nội địa.  

Chi tiết: nuôi trồng hải sản xuất khẩu 

0322 (chính) 

2 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản 1080 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƢƠNG 

Địa chỉ: Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

Điện thoại: (84 – 073) 3854245              

Fax: (84 – 073) 3854248 

Website: www.hungvuongpanga.com  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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3 Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy 

sản (chế biến hải sản xuất khẩu) 

1020 

4 Tư vấn, môi giới, đấu giá Bất động sản, đấu giá quyền 

sử dụng đất (kinh doanh địa ốc) 

6820 

5 -   Kinh doanh kho lạnh; 

-   Kiểm nghiệm hóa, sinh 

- 

6 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 

và động vật sống. 

Chi tiết: kinh doanh nguyên liệu chế biến thức ăn chăn 

nuôi 

4620 

 

 Sản phẩm/ dịch vụ chính:  

 Phi lê cá tra định hình, cá tra cuộn, cá tra cắt khoanh, cắt miếng, cá tra không 

định hình...;   

 Cá tra nguyên con, cắt khoanh...;  

 Cho thuê kho lạnh. 

 Thị phần trong lĩnh vực hoạt động của Công ty: Căn cứ vào số liệu thống kê của 

VASEP cho tới thời điểm 31/12/2014, thị phần xuất khẩu cá tra của Hùng Vương so 

với cả ngành là 11,2% theo giá trị xuất khẩu. 

 Tổng nguồn vốn kinh doanh (tại thời điểm 31/12/2014): 9.295.198.043.168 đồng  

(Báo cáo tài chính hợp nhất  năm 2014 của Công ty CP Hùng Vương). 

 

II. Tên Công ty mục tiêu:  

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao ta (Mã CK: FMC - HOSE) 

 

III. Số lƣợng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu 

trƣớc khi chào mua:  

7.500.000 cổ phiếu tương đương 37,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của FMC. 

 

IV. Số lƣợng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua:   

2.500.000 cổ phiếu tương ứng với 12,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của FMC. 
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V. Số lƣợng cổ phiếu mua đƣợc trong đợt chào mua: 

2.500.000 cổ phiếu 

 

VI.  Số lƣợng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi chào mua của tổ chức chào mua đối với 

công ty mục tiêu: 

10.000.000 cổ phiếu tương đương 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của FMC.  

 

                 Tiền Giang, ngày 20 tháng 5 năm 2015 

 Đại diện Công ty Cổ phần Hùng Vƣơng  

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 

 

 

 

 

 


