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HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU VIS 

(Cho đợt chào mua công khai cổ phiếu VIS của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng từ ngày 

28/09/2016 đến ngày 28/10/2016) 

1. Thông tin về tổ chức chào mua công khai: 

 

 Tên tổ chức chào mua công khai : Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng  

 Vốn điều lệ: 650.000.000.000 đồng 

 Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 14, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên  

 Điện thoại: 02803837879               Fax: 02803805804 

 Nơi mở tài khoản ngân hàng: BIDV- CN Thái Nguyên 

 Số tài khoản: 39010000000863 

 Nơi mở tài khoản chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

Số tài khoản: 068C603888  

 Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600310787 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 28/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 18 

ngày 08/05/2015.  

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Bán buôn kim loại và Quặng kim loại – Mã số: 

4662. 

 

2. Thông tin về đợt chào mua công khai: 

 

 Tên cổ phiếu được chào mua công khai: Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 

 Mã cổ phiếu: VIS 

 Loại cổ phiếu chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất 

kỳ giới hạn nào khác. 

 Mục đích chào mua: Đồng hành lâu dài với CTCP Thép Việt Ý (VIS) để cùng đẩy mạnh phát triển 

các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của VIS; tiếp tục duy trì hoạt động của VIS là công ty niêm yết có hiệu 

quả và uy tín trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép. 

 Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của CTCP Thương mại Thái Hưng đối với VIS: 

12.300.000 cổ phiếu (tương đương 24,99% vốn điều lệ VIS) 

 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 12.792.000 cổ phiếu (tương đương 

25,99% vốn điều lệ VIS) 

 Giá chào mua: 13.500 đồng/cổ phiếu (Mười ba nghìn năm trăm đồng/cổ phiếu) 

 Nguồn vốn thực hiện chào mua: Từ nguồn vốn tự có của Công ty, cụ thể là từ nguồn vốn 

lưu động của CTCP Thương mại Thái Hưng theo Báo cáo tài chính kiểm toán / đã được 

soát xét thời điểm gần nhất tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào mua công khai. 
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Vốn lưu động của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã 

được kiểm toán là: 235.280.418.571 đồng. 

 Thời gian đăng ký chào mua: từ ngày 28/09/2016 đến ngày 28/10/2016. 

 Phương thức thực hiện giao dịch chào mua công khai: giao dịch chuyển nhượng quyền 

sở hữu qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD). Việc chuyển khoản 

chứng khoán và thanh toán tiền thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng 

khoán. 

 Đối tượng và điều kiện tham gia: Các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ 

phần Thép Việt Ý (VIS) 

  

3. Thủ tục thực hiện chào mua công khai: 

 

3.1. Thủ tục đăng ký bán: 

 

 Cổ đông nhận trực tiếp mẫu Giấy đăng ký bán cổ phiếu VIS tại Đại lý chào mua 

hoặc tải từ website của Đại lý chào mua theo các địa điểm và địa chỉ website nêu 

tại Mục 4 Bản hướng dẫn này. 

 Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký bán cổ phiếu VIS, yêu cầu thành 

viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán xác nhận số dư cổ 

phiếu VIS và xác nhận phong tỏa số cổ phiếu VIS, sau đó nộp lại tại Đại lý chào 

mua (03) bản. 

 Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu VIS: 

 Đối với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước: Bản sao CMND/ĐKKD 

 Đối với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nước ngoài: Bản sao giấy chứng nhận 

đăng ký mã số giao dịch chứng khoán được cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam 

 Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông cần thực hiện việc lưu ký chứng khoán tại 

bất kỳ thành viên lưu ký nào và sau đó đăng ký bán theo thủ tục như trên. 

 Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bán, cổ đông nhận lại 01 bản Giấy đăng ký bán 

cổ phiếu VIS có xác nhận của Đại lý thực hiện chào mua. 

 

3.2. Thủ tục rút lại đăng ký bán: 

 

 Trong thời gian đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, nếu cổ đông đã đăng 

ký bán sau đó rút lại quyết định bán, cổ đông nhận hoặc trực tiếp in mẫu Giấy hủy 

đăng ký bán cổ phiếu VIS tại Đại lý chào mua theo các địa điểm và địa chỉ website 

nêu tại mục 4 Bản hướng dẫn này. 

 Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu VIS và nộp lại 

Đại lý chào mua (03) bản. 

 Trong thời hạn 01 ngày làm viêc, Đại lý chào mua sẽ trả lại cổ đông 01 bản Giấy 

hủy đăng ký bán cổ phiếu VIS có xác nhận của Đại lý chào mua để cổ đông yêu 

cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký giải tỏa số cổ phiếu muốn 

hủy đăng ký bán. 



 

3 
 

 Trường hợp số lượng cổ phiếu rút lại nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán, 

cổ đông cần thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại mục 3.1 

 

3.3. Phương thức phân phối: 

 

 Trường hợp số lượng cổ phiếu mà cổ đông đăng ký bán bằng với số lượng cổ 

phiếu đăng ký chào mua thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ 

đúng bằng số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán. 

 Trường hợp số lượng cổ phiếu mà cổ đông đăng ký bán nhỏ hơn số lượng cổ 

phiếu đăng ký chào mua thì CTCP Thương mại Thái Hưng được quyền hủy bỏ 

đợt chào mua.  

 Trường hợp số lượng cổ phiếu mà cổ đông đăng ký bán lớn hơn số lượng cổ 

phiếu đăng ký chào mua thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ 

được xác định trên cơ sở tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông VIS 

đăng ký bán tại một mức giá như nhau và được xác định bằng công thức như 

sau: 

 

Số cổ phần 
bán được 

= 
Số cổ phần 
đăng ký bán 

X 

Tổng số cổ phần đăng ký chào mua 

Tổng số cổ phần đăng ký bán 

 

Số cổ phiếu cổ đông bán được sẽ làm tròn đến hàng chục, phần lẻ nếu có sẽ bị hủy bỏ. 

Ví dụ: cổ đông A đăng ký bán 1.000 cổ phiếu VIS. Tổng số lượng cổ phiếu chào mua là 

12.792.000 cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán là 15.000.000 cổ phiếu thì cổ 

đông A sẽ chỉ được bán với số lượng 852 cổ phiếu (1.000*12.792.000/15.000.000= 

852). 

Xử lý cố phiếu lẻ: Trong trường hợp này, số cổ phiếu được bán sẽ được làm tròn xuống 

hàng chục. Ví dụ: Số cố phiếu được bán là 852 cổ phiếu sẽ đươc làm tròn thành 850 cổ 

phiếu và còn lại 2 cổ phiếu lẻ. 

 

3.4. Điều kiện hủy bỏ đợt đăng ký mua: 

 

CTCP Thương mai Thái Hưng được quyền rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ chào mua đã 

công bố trong các trường hợp sau đây: 

 Số lượng cổ phiếu các cổ đông VIS đăng ký bán không đạt tỷ lệ mà CTCP 

Thương mai Thái Hưng đăng ký trong bản chào mua công khai; 

 VIS thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phần biểu quyết thông qua bất kỳ hình 

thức nào. Ví dụ: tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi, chuyển đổi 

từ trái phiếu, … 

 VIS giảm vốn cổ phần; 

 VIS phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ; 

 VIS bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản; 

 VIS bị giải thể hoặc phá sản hoặc thực hiện việc tổ chức lại công ty (chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp); 
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 Cơ quan có thẩm quyền phát hiện thông tin quan trọng đã công bố là không chính 

xác. 

 

3.5. Thông báo kết quả chào mua cho nhà đầu tư: 

  

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai 

nêu tại Muc 2, Đại lý chào mua sẽ gửi kết quả về số lượng cổ phiếu được bán cho 

thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản. 

 

3.6. Thời hạn và phương thức thanh toán: 

 

Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai 

nêu tại Mục 2, số tiền tương ứng với kết quả chào mua sẽ được chuyển về tài khoản 

giao dịch chứng khoán của từng cổ đông tại thành viên lưu ký và thành viên lưu ký sẽ 

thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định 

của pháp luật hiện hành trước khi thanh toán cho cổ đông. Đồng thời số cổ phiếu được 

bán của các cổ đông sẽ được chuyển giao cho CTCP Thương mại Thái Hưng theo quy 

định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

 

4. Đại lý chào mua công khai: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) 

Website  : http://www.vcsc.com.vn 
 

4.1. Trụ sở chính 

Địa chỉ : Tháp tài chính Bitexco, Lầu 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM 

Điện thoại : (84-8) 3914 3588 Fax:  (84-8) 3914 3209 

 
4.2. Trụ sở mở rộng 

Địa chỉ : Tòa nhà Vinatex, Lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM 

Điện thoại : (84-8) 3914 3588 Fax:  (84-8) 3914 3209 

 
4.3. Chi nhánh Nguyễn Công Trứ 

Địa chỉ : Số 236 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TPHCM 

Điện thoại : (84-8) 3914 3588 Fax:  (84-8) 3821 6186 

 
4.4. Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ : Tòa nhà Capital Tower, Tầng 6, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn 

   Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại : (84-4) 6262 6999 Fax:  (84-4) 6278 2688 

 
 


