THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-----o0o----Căn cứ Nghị quyết số 1667/NQ-HĐTV ngày 25/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn –
TNHH MTV về Phương án thoái vốn Tổng Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Công
văn số 4801/UBCK-QLCB ngày 21/07/2016 của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ CBTT về việc thoái vốn
của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh, Ban tổ chức đấu
giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:
1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV
Địa chỉ: 41 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
2. Tên tổ chức có cổ phần chào bán : Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại: (+84.8) 62915916
Fax : (+84.8) 62915000
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gởi có kỳ hạn,
không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gởi. Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước. Vay vốn các tổ
chức tín dụng khác. Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá.
Hùn vốn và liên doanh. Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán
quốc tế, huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được ngân
hàng nhà nước cho phép. Xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu; Phát hành và thanh toán thẻ ghi nợ nội
địa; Dịch vụ đại lý bảo hiểm; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo
quy định của pháp luật hiện hành;…
4. Vốn điều lệ ngân hàng: 8.100.000.000.000 đồng (Tám nghìn một trăm tỷ đồng)
5. Vốn thực góp của RESCO: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.000.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,37% tổng số cổ phần đang lưu hành)
7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá
cổ phần của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí
Minh do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1,Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM
9. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
10. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá
- Loại cổ phần chào bán
: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Giá khởi điểm
: 11.300 đồng/cổ phiếu - Mệnh giá
: 10.000 đồng
- Bước giá
: 100 đồng
- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 3.000.000 cổ phần
- Phương thức chào bán
: Đấu giá công khai
- Tỉ lệ đặt cọc
: 10% giá khởi điểm
11. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:
Tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
 Hội sở chính: Tầng 2 và tầng 3 Toà nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP.HCM
 Chi nhánh Hà Nội: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội
 Chi nhánh Sài Gòn: 60 – 70 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Và tại các Đại lý đấu giá khác theo quy định trong Quy chế bán đấu giá.
12. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 19/09/2016 đến 16h00 ngày 06/10/2016 tại các
Đại lý đấu giá.
13. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 12/10/2016 tại các Đại lý đấu giá
14. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 14/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu 8h00 đến 16h00 các ngày từ 15/10/2016 đến 24/10/2016 tại các Đại lý
đấu giá.
16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 08h00 ngày 17/10/2016 đến 16h00 ngày 21/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website:
www.dag.vn; www.hsx.vn)

