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THÔNG BÁO 

BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN  

NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FPT 

Căn cứ Quyết định số 268A/QĐ-ĐTKDV ngày 30/6/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn nhà nước về việc điều chỉnh phương án chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà 

nước tại Công ty Cổ phần FPT, Ban Tổ chức bán đấu giá xin thông báo như sau: 

1. Tên tổ chức phát hành:  
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT 

2. Địa chỉ: Số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP.Hà 

Nội 

3. Số điện thoại: (84-24) 7300 7300                     Fax: (84-24) 3768 7410 

4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xuất khẩu phần mềm, tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm, dịch 

vụ nội dung số, dịch vụ dữ liệu trực tuyến, dịch vụ Internet băng 

thông rộng,… 

5. Vốn điều lệ: 7.839.874.860.000 (Bảy nghìn tám trăm ba mươi chín tỷ tám trăm 

bảy mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi nghìn) đồng. 

6. Vốn của SCIC: 460.192.950.000 (Bốn trăm sáu mươi tỷ một trăm chín mươi hai 

triệu chín trăm năm mươi nghìn) đồng. 

7. Điều kiện tham dự đấu giá:  Nhà đầu tư trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế 

bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần FPT 

8. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 

9.   Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá cả lô: 

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. 

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 46.019.295 cổ phần (chiếm 5,87%  vốn điều lệ). 

- Giá khởi điểm để đấu giá: 49.400 (Bốn mươi chín nghìn bốn trăm) đồng/cổ phần. 

- Phương thức chào bán: Đấu giá cả lô. 

- Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 46.019.295 cổ phần. 

- Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 46.019.295 cổ phần. 

- Tỷ lệ đặt cọc: 10%. 

- Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần (Do hết room nước ngoài). 

10.   Thời gian nộp hồ sơ năng lực: Từ ngày 14/7/2020 đến 16h00 ngày 29/7/2020 tại Trụ sở SCIC, Tầng 23 tòa nhà 

Charmvit,117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy,TP.Hà Nội. 

Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 

02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 31/7/2020. 

11.   Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 31/7/2020 đến 16h00 ngày 06/8/2020 tại các Đại lý đấu giá (danh 

sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế đấu giá, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, SCIC, 

CTCP Chứng khoán MB, Công ty Cổ phần FPT và các đại lý đấu giá). 

12.   Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:  Chậm nhất 14h00 ngày 07/8/2020 tại SGDCK Tp.HCM. 

13.   Tổ chức đấu giá: 

- Thời gian: Bắt đầu lúc 14h30 ngày 07/8/2020. 

- Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 

14.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần:  Từ ngày 08/8/2020 đến ngày 14/8/2020. 

15.   Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020. 

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC 

tại Công ty Cổ phần FPT và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.hsx.vn; www.mbs.com.vn và các đại 

lý đấu giá.  

http://www.hsx.vn/
http://www.mbs.com.vn/

