
BỘ TÀI CHÍNH 
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Số: 51/TB-SGDHCM 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

             

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

Về việc bán tiếp cổ phần không bán hết của Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu 

và Xây dựng Bình Dƣơng  

   

 

Căn cứ Công văn số 42/CV.BCĐ ngày 18/01/2016 của Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần 

hóa Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu và Xây dựng Bình Dương về việc xử lý cổ 

phần không bán hết của Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu và Xây dựng Bình 

Dương;  

Căn cứ Công văn số 13a/Cty-KTTV ngày 16/01/2016 của Công ty TNHH Một 

thành viên Vật liệu và Xây dựng Bình Dương về việc báo cáo và xử lý cổ phần không bán 

hết của Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. 

Căn cứ Biên bản làm việc số 19/BB-NY ngày 21/01/2016 giữa Ban chỉ đạo CPH - 

Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Công ty TNHH Một 

thành viên Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng 

Đầu tư & Phát triển Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh 

Sở Giao dịch Chứng khoán (Sở GDCK) TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc bán 

tiếp số cổ phần không bán hết của Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu và Xây dựng 

Bình Dương với nội dung như sau:     

1. Tổ chức bán tiếp số cổ phần không bán hết của Công ty TNHH Một thành viên 

Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nội dung cụ thể như sau:  

 Thời gian tổ chức bán tiếp số cổ phần không bán hết: 15h00 ngày 02/02/2016. 

 Địa điểm tổ chức: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, Số 16 Võ 

Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 

 Số lượng cổ phần bán tiếp: 22.215.950 cổ phần.  

 Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông 

 Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần (bằng giá đấu thành công thấp nhất tại đợt 

bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu và 

Xây dựng Bình Dương ngày 30/12/2015). 

 Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm 

vào tài khoản của Đại lý đấu giá (nơi đăng ký làm thủ tục đấu giá). 

 Bước giá: 100 đồng (Một trăm đồng) 

 Bước khối lượng: 10 cổ phần (Mƣời cổ phần) 

 Số lượng cổ phần tối thiểu, tối đa: tối thiểu là 100 cổ phần, tối đa đối với các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc là 22.215.950 cổ phần.  

 Tổng số lƣợng cổ phần các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc phép mua là: 

22.215.950 cổ phần. 

 Đối tượng tham dự: Nhà đầu tư đã tham gia đấu giá ngày 30/12/2015 tại Phiên 

bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu và 

Xây dựng Bình Dương. 

Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi một (01 mức giá) đặt 

mua vào Phiếu tham dự đấu giá; tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số cổ 

phần đã đăng ký. 



- Đối với các trường hợp nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá trong 

trường hợp khối lượng đặt mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại 

Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty 

đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc 

mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua 

công khai trước đó) thực hiện như sau:  

 Tổ chức, cá nhân khi tham gia vào các đợt bán đấu giá cổ phần không phải thực 

hiện thủ tục chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, tổ chức 

và cá nhân có nhu cầu đặt mua với khối lượng nêu trên phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức 

đấu giá và công bố thông tin trước khi thực hiện bảy (07) ngày về số lượng cổ phần dự 

kiến chào mua công khai theo mẫu thông báo tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo công 

văn 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính;  

 Tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu, trường hợp trở thành cổ đông lớn phải 

thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 

155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán. 

1. Việc nhận tiền đặt cọc, hồ sơ đăng ký mua tiếp, nhập đơn đăng ký mua tiếp hợp lệ của 

nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Sở và nhận phiếu tham dự mua tiếp cổ phần của nhà đầu 

tư được thực hiện tại Đại lý Đấu giá nơi đăng ký mua cổ phần: Thời gian đăng ký: Từ 8h00 

ngày 26/01/2016 đến 16h00 ngày 29/01/2016  

 Nhà đầu tư đã đăng ký tham gia tại Đại lý đấu giá của đợt chào bán đấu giá cổ 

phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu và Xây dựng 

Bình Dương vào ngày 30/12/2015 thì sẽ đăng ký mua tiếp tại Đại lý đấu giá đó (Danh sách 

đại lý đính kèm). 

 Đại lý đấu giá có trách nhiệm kiểm tra điều kiện tham dự của nhà đầu tư trước 

khi nhận hồ sơ đăng ký mua tiếp. 

2. Đại lý Đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. 

Hồ Chí Minh kết quả đăng ký của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc và danh sách 

nhà đầu tư tham dự đấu giá (theo mẫu do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

quy định) chậm nhất 16h00 ngày 01/02/2016.  

3. Những trường hợp nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc: 

 Không nộp phiếu tham dự đấu giá; 

 Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng điều kiện là Phiếu do Đại lý đấu giá cấp, 

có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;  

 Phiếu bị tẩy, xoá hoặc rách nát;  

 Phiếu không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua; 

 Phiếu tham dự đấu giá không được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư 

trên mép dán phong bì theo quy định; 

 Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại 

tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua; 

 Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm; 

 Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá; 

 Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết 

quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần 

từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá 

mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống 

thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó. 



4. Phương thức xác định kết quả đấu giá  

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 

196/2011/TT-BTC như sau: 

 Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán 

nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, 

theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó. 

 Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư 

nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần 

các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng 

nhà đầu tư được mua xác định như sau: 

Số cổ phần 

nhà đầu tư 

được mua 

= 
Số cổ phần còn 

lại chào bán 
x 

Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký 

mua giá bằng nhau 

Tổng số cổ phần các nhà đầu tư 

đăng ký mua giá bằng nhau 

 Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có 

khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó. 

Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua 

thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu 

tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục số 03 

Thông tư số 196/2011/TT-BTC và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá 

cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đại 

diện doanh nghiệp. 

5. Thời hạn nhận tiền thanh toán của nhà đầu tư mua tiếp cổ phần của Công ty TNHH Một 

thành viên Vật liệu và Xây dựng Bình Dương: tại các Đại lý đấu giá từ 8h00 ngày 

03/02/2016 đến 16h00 ngày 05/02/2016.  

6. Đại lý có trách nhiệm báo cáo tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần của nhà 

đầu tư về tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh chậm nhất vào 16h00 

ngày 15/02/2016. 

Ban tổ chức đấu giá xin trân trọng thông báo.  

 Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo CPH Cty M&C; 

- Cty M&C  

- Các đại lý 

- P.CNTT, P.TCKT; 

- P.TTTT (CBTT); 

- Lưu: VT, NY (15). 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

 

Trầm Tuấn Vũ 

 

 
 
 
 
 



DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ NHẬN ĐĂNG KÝ MUA TIẾP CỔ PHẦN KHÔNG 

BÁN HẾT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG 

BÌNH DƢƠNG NẮM GIỮ 

 

 

1. Công ty TNHH Chứng khoán ACB; 

107 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Số 41 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 

218 Bạch Đằng, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng 

17 -19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân An, TP Cần Thơ 

Lầu 2 Lô A3-A8, 111 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT 

15 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 

80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

2. Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam  

Lầu 9 – 146 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 – TP.HCM 

Tầng 10,11 tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

3. Công ty CP Chứng khoán Đệ nhất 

Số 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh 

Tầng 3, Số 81-83 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội 

Số 09 Hoàng Văn Thụ, Khu đô thị Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương 

4. Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

Lầu 5, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

Lầu 5, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

5. Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam 

49 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 

41 Cao Thắng, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh 

306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội 

6. Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn 

92-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM  

72 Nguyễn Huệ, P Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

Tầng 2 tòa nhà Itower, số 49 đường Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM 

25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Số 1C, Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

A001, Tầng G, Tháp The Manor, Đường Mễ Trì, P.Mỹ Đình 1, Q,Nam Từ Liêm, HN 

04 Lê Lợi, Phường 01, TP. Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Cao ốc Queen, 50 Lê Thành Phương, P.Phương Sài, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng 

7. Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 

Tầng 1, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội  

Tầng 12, số 135 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 

Tầng 1, Tòa nhà VCB Cần Thơ, Số 3 -5-7 Đại lộ Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 

8. Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 

Tầng 3, Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tầng 6, tòa nhà Artex, 236-238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

 

 



 
 
 
 


