THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH (NATEXCO)
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG MIỀN BẮC

-----o0o----Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định về việc
chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc, Ban tổ chức đấu giá thông báo như sau:
1.

Tên tổ chức phát hành

: Công ty cổ phần Bông Miền Bắc

Địa chỉ
Hà Nội

: Số 6 đường Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố

Điện thoại

: 24.9722132

Fax: 24.8213460

2.

Ngành nghề kinh doanh chính
: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bông, vải, vật tư nông nghiệp (không bao gồm
thuốc bảo vệ thực vật), thiết bị phục vụ cho sản xuất, chế biến bông và các sản phẩm của bông sau thu hoạch ; Sản xuất, kinh
doanh giống bông và các loại cây trồng khác ; Kinh doanh các sản phẩm ngành dệt may, các mặt hàng nông nghiệp, công
nghiệp thực phẩm và tiêu dùng ; Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

3.

Vốn điều lệ công ty

4.

Số cổ phiếu của NATEXCO tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc: 50.000 cổ phiếu

5.

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 cổ phần Dệt may Nam Định tại Công ty cổ phần Bông Miền
Bắc

6.

Tổ chức tư vấn

: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

7.

Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá

8.

9.

: 4.500.000.000 (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng )

- Loại cổ phần chào bán

: Cổ phần phổ thông

- Giá khởi điểm

: 13.500 đồng/cổ phần

- Mệnh giá

: 10.000 đồng

- Số lượng mua tối thiểu

: 100 cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá

: 50.000 cổ phần

- Số lượng mua tối đa

: 50.000 cổ phần

Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc
- Thời gian

: Bắt đầu từ ngày 05/07/2017 đến ngày 25/07/2017

- Địa điểm

: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6,
Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nộp phiếu tham dự đấu giá tại:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: trước 14h ngày 01/08/2017.

10. Tổ chức đấu giá
- Thời gian

: 14h00 ngày 01/08/2017

- Địa điểm

: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6,
tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 02/08/2017 đến ngày 08/08/2017
12. Thời gian hoàn trả tiền cọc

: từ ngày 02/08/2017 đến ngày 08/08/2017.

(Nhà đầu tư có thể xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: http://natexco.com.vn, www.vcsc.com.vn)
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