
THÔNG BÁO BÁN TH ỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC 
TẠI CTCP THI ẾT BỊ PHỤ TÙNG ðÀ NẴNG 

 

 Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo 
bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng ðà 
Nẵng (Công ty) như sau: 

 1/ Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng ðà Nẵng. 

 + ðịa chỉ trụ sở: 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. ðà Nẵng 

 + ðiện thoại: (84-511) 3823487 - 3821637   

+ Fax: (84-511) 3823590  

   + Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh và xuất nhập khẩu: Thiết bị và 
phụ tùng thuộc ngành công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, 
thiết bị bưu chính viễn thông, thiết bị y tế; Bốc dỡ, kim khí, hóa chất (trừ chất 
nhà nước cấm), ñiện máy, ñồ gia dụng, khoáng sản, phân bón, nông sản, hải 
sản, lâm sản chế biến và thành phẩm, hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ; Kinh 
doanh nhà; Kinh doanh dịch vụ khách sạn; Thi công xây dựng các công trình 
dân dụng và công nghiệp; ðại tu, phục hồi, sửa chữa các phương tiện vận tải, 
máy; … 

 + Vốn ðiều lệ Công ty:  41.000.000.000 ñồng 

 + Vốn của SCIC: 19.317.600.000 ñồng  

 2/ Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán ñấu giá: 1.931.760 cổ 
phần, giá bán ñấu giá: 26.000 ñồng/cổ phần (hai mươi sáu ngàn ñồng một cổ 
phần), mệnh giá: 10.000 (mười nghìn ñồng/cổ phần). 

 3/ Số lượng cổ phần chưa bán hết: 1.931.760 cổ phần. 

 4/ Toàn bộ số cổ phần không bán hết (1.931.760 cổ phần) sẽ ñược SCIC 
chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 05/01/2011 ñến ngày  
13/01/2011. 

 + Nhà ñầu tư nộp phiếu ñăng ký mua tại Công ty cổ phần chứng khoán 
SME từ 8 giờ 30 ngày 05/01/2011 ñến 17 giờ 00 ngày 13/01/2011. 

 + Trường hợp chỉ có 01(một) nhà ñầu tư: nhà ñầu tư trả giá theo mức giá 
cao hơn hoặc bằng giá như trên sẽ là nhà ñầu tư trúng giá.  

 + Trường hợp có 02 (hai) nhà ñầu tư trở lên: nhà ñầu tư nào trả giá cao 
hơn sẽ là nhà ñầu tư trúng giá. Trường hợp nhà ñầu tư trả giá bằng nhau, nhà 
ñầu tư nào gửi văn bản ñề nghị mua ñến Công ty cổ phần chứng khoán SME 
trước (tính theo ngày) sẽ là nhà ñầu tư trúng giá. Trong vòng 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận ñược thông báo trúng giá, nhà ñầu tư trúng giá không thanh 



toán hết số tiền mua cổ phần, sẽ bị loại khỏi danh sách mua cổ phần, nhà ñầu 
tư kế tiếp ñảm bảo nguyên tắc trên sẽ là ñầu tư trúng giá tiếp theo. 

 5/ ðề nghị nhà ñầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ 
phần Thiết bị Phụ tùng ðà Nẵng liên hệ, nộp ñơn ñăng ký mua cổ phần theo 
ñịa chỉ sau: 

 Công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES). 

 + ðịa chỉ trụ sở chính: 39 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

 + ðiện thoại: 04-22205678/22205679 (máy lẻ 464; 466). 

+ Fax: 04-22205680. 

+ ðịa chỉ chi nhánh: Số 11, Trần Quốc Thảo, Q3, Tp.Hồ Chí Minh 

+ ðiện thoại: 08-39308708 (máy lẻ 860) 

+ Fax: 08-39308707 

 + Website: www.smes.vn 

 

Trân trọng./. 

* Các văn bản liên quan: Công bố thông tin 
 
 


