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I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 
CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định 

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Miêng 

Chức vụ: Tổng giám đốc 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, 
trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số 
liệu này. 

2. Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

Đại diện: Ông Nguyễn Quang Bảo 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Giấy uỷ quyền số 07/2015/QĐ.VCSC ngày 01/07/2015 về việc 
uỷ quyền Phó Tổng Giám đốc ký thay Tổng Giám đốc) 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ phần Chứng 
khoán Bản Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Cổ phần Dệt may 
Nam Định. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công 
bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và 
số liệu do Công ty Cổ phần Bông Miền Bắc cung cấp. 

II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 

Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

“Công ty”: Công ty Cổ phần Bông Miền Bắc 

“Cổ đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Bông 
Miền Bắc 

“Cổ phần”: Là cổ phần Công ty Cổ phần Bông Miền Bắc. 

“Cổ phiếu”: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Bông Miền Bắc phát hành xác nhận quyền sở hữu 
một hoặc một số cổ phần của Công ty.   

“Cổ tức”: Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Bông Miền 
Bắc để chia cho cổ đông. 

“Điều lệ”: Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Miền Bắc. 

“Vốn điều lệ”: Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty Cổ 
phần Bông Miền Bắc. 

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh 
nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 
29/06/2006 của Quốc hội 11 và được điều chỉnh tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
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chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội 12 cùng các văn bản pháp luật 
khác có liên quan. 

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản Công bố thông tin này có nội dung như sau: 

Công ty  : Công ty Cổ phần Bông Miền Bắc 

NATEXCO                : Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định 

 CTCP   : Công ty cổ phần 

 ĐHĐCĐ  : Đại Hội Đồng Cổ Đông 

 HĐQT   : Hội Đồng Quản Trị 

 BGĐ   : Ban Giám Đốc 

 BKS   : Ban Kiểm Soát 

 TCHC   : Tổ chức hành chính  

 KHKD   : Kế hoạch kinh doanh 

 QLDN   : Quản lý doanh nghiệp 

 DTT   : Doanh thu thuần 

 VCSH   : Vốn chủ sở hữu 

GVHB   : Giá vốn hàng bán 

 LNST   : Lợi nhuận sau thuế 

 

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN  

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may 
Nam Định 

Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định tiền thân là Nhà máy Sợi Nam Định, được thành lập 
năm 1889, tới năm 1954 được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Liên hợp Dệt Nam 
Định. 

Đến tháng 6/1995 được đổi tên thành Công ty Dệt Nam Định, tháng 7/2005 được đổi tên thành 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Dệt Nam Định, là doanh nghiệp hạch 
toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam (VINATEX), nay là Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam. 

Đến ngày 1/1/2008, Công ty đã chính thức chuyển sang hoạt động công ty cổ phần, có tên là 
Tổng công ty Cổ Phần Dệt May Nam Định. 

� Tên tiếng Việt:   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH 
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� Tên tiếng Anh:   NAM DINH TEXTILE GARMENT JOINT STOCK CORPORATION 

� Tên viết tắt:   NATEXCO 

� Trụ sở:    Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

� Điện thoại:   (84- 228) 3849 586 - 3849 542 

� Fax:    (84- 228) 3849 750 

� Vốn điều lệ:   136.000.000.000 VNĐ 

� Website:    http://natexco.com.vn/ 

� Mã số doanh nghiệp:  Số 0600019436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần 
đầu ngày 25/12/2007, đăng ký thay đổi lầnthứ 5 ngày 27/04/2017. 

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn 

NATEXCO là cổ đông lớn sở hữu 11,11% tổng số cổ phần lưu hành của Công ty Cổ phần Bông 
Miền Bắc. 

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

Tại thời điểm 03/5/2017, tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Bông Miền 
Bắc là 450.000 cổ phần. NATEXCO sở hữu 50.000 cổ phần, chiếm 11,11% lượng cổ phiếu 
đang lưu hành. NATEXCO chào bán toàn bộ số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại Công ty Cổ 
phần Bông Miền Bắc, tương đương tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu là 100%. 

4. Ngành nghề kinh doanh 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0600019436 do Sở kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 25 tháng 12 năm 2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 
27/04/2017), Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định có các ngành nghề kinh doanh chính 
sau đây: 

- Sản xuất sợi 

- Sản xuất vải dệt thoi 

- Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 

- Hoàn thiện các sản phẩm dệt. Chi tiết: In, nhuộm màu, giặt, hồ, chống thấm, phòng co. 

- Sản xuất hàng may mặc sẵn ( Trừ trang phục). Chi tiết: Sản xuất quần áo các loại. 

- Sản xuất các hàng dệt khác chưa được phân vào đâu.Chi tiết: Sản xuất khăn bông, các sản 
phẩm dệt, may khác. 

- Bán buôn vải, hàng may mặc sẵn, giày dép. Chi tiết: Mua bán vải các loại, các sản phẩm dệt 
may. 
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- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán xơ, sợi, bông, 
khăn, hóa chất, thuộc nhuộm, bột hồ, phụ tùng máy móc thiết bị ngành sợi, dệt, may. 

- Bán buôn tổng hợp. Chi tiết: Mua bán các sản phẩm ngành sợi, dệt, may. 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, ký túc xá công nhân. 

- Dịch vụ ăn uống. Chi tiết: Dịch vụ cơm ca công nhân. 

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị 
ngành sợi, dệt, may và xây dựng. 

- Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: Dạy nghề: Sợi, dệt, nhuộm, may ( ngắn hạn). 

- Xây dựng nhà các loại.  

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước. 

- Thoát nước và xử lý nước thải. 

- Hoạt động của phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Chi tiết: Khám chữa bệnh 
cho công nhân viên của Công ty theo bảo hiểm xã hội. 

- Bốc xếp hàng hóa. 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc thuê. Chi 
tiết: Dịch vụ cho thuê ki ốt, văn phòng, nhà xưởng, ga ra ô tô. 

(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi 
có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật). 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG MIỀN BẮC 

1. Giới thiệu chung về Công ty 

1.1. Giới thiệu về Công ty 

� Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG MIỀN BẮC 

� Tên tiếng Anh: NORTHERN COTTON JOINT STOCK COMPANY 

� Trụ sở chính: Số 6 đường Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

� Điện thoại: 24 .9722132    Fax: 24 .8213460 

� Vốn điều lệ: 4.500.000.000 ( Bốn tỷ năm trăm triệu đồng ) 
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� Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần 

1.2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty 

- 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. 

1.3. Quá trình hình thành 

Công ty Cổ phần Bông Miền Bắc được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 
0101732602 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/07/2005, đăng 
ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/06/2017.  

Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 6, đường Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 4.500.000.000 đồng 

1.4. Cơ cấu tổ chức Công ty 

 



  BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
 

7 

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức một cách hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động 
của Công ty ổn định và đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ các cổ đông. Cơ cấu bộ máy quản lý của 
Công ty bao gồm: 

• Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 
và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ có những trách nhiệm chính là thông qua định hướng phát triển 
của Công ty, phương án sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, phương án phân phối lợi 
nhuận, kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 

• Hội đồng quản trị 

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 
định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

• Ban kiểm soát 

Là cơ quan do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, 
hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, Báo cáo Tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động 
độc lập với Hội đồng quản trị và Bộ máy quản lý.  

• Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc là cơ quan điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty và chịu 
trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc điều hành và tiến hành các hoạt động kinh doanh 
và các hoạt động hàng ngày của Công ty.  

Các phòng chức năng giúp việc cho Ban giám đốc về các lĩnh vực chuyên môn phục vụ cho 
công tác điều hành và theo sự phân công của Ban giám đốc. 

 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của công ty năm 2015, 2016 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
%tăng/ 

giảm 
Tổng giá trị tài 
sản 

7.734.410.274 6.942.879.315 
-10% 

Doanh thu thuần 62.316.270.870 15.205.158.482 -76% 
Lợi nhuận thuần 
từ HĐKD 

819.728.650 (152.277.809) 
 N/A 

Lợi nhuận khác (12.049.865) 196.571.422 N/A 
Lợi nhuận trước 807.678.785 44.293.613 -95% 
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thuế 
Lợi nhuận sau 
thuế 

624.258.482 35.154.890  -94% 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2015, 2016 củaCông ty 

Ghi chú: Kỳ kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 01/04 và kết thúc vào ngày 31/03 dương lịch hàng 

năm. 

Năm 2016, diện tích sản xuất bông bị thu hẹp, Công ty chỉ thực hiện được diện tích bông trong 
phạm vi Chương trình phát triển nguyên liệu cây bông theo hợp đồng ký kết với Bộ Công 
thương.  

Các hoạt động SXKD khác cũng gặp khó khăn, lĩnh vực sản xuất hàng cho Cục Quân Nhu cũng 
bị thu hẹp nhiều khiến các chỉ số doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 76% và 94% so 
với năm 2015.  

Công ty CP Bông Miền Bắc hiện đang được Nhà nước cho thuê 3.268,9 m2 đất tại Phường 
Phúc Diễn, quận Bắc từ Liêm, thành phố Hà Nội với thời hạn thuê đất hàng năm theo hợp đồng 
thuê đất số 262/HĐTĐ-STNMT-PC ngày 22/04/2016. 

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty CP Bông Miền Bắc 

Chỉ tiêu 2015 2016 
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     
Hệ số thanh toán ngắn hạn 9,95 11,67 
Hệ số thanh toán nhanh 8,87 11,66 
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     
Hệ số Nợ/Tổng tài sản 8,78% 7,60% 
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 9,63% 8,22% 
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     
Vòng quay hàng tồn kho 12,16 35,98 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản 5,06 0,00 
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 
1,00% 0,23% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
8,73% 0,52% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 5,07% 0,48% 
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 1,32% -1,00% 

Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng/ cổ 
phần) 1.387 78 
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Tại ngày 31/03/2017, các khoản tiền và tương đương tiền của Công ty là 1,5 tỷ đồng gửi tại 
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Sở giao dịch và Ngân hàng Kiên 
Long. Nhằm mục đích nâng cao lợi nhuận từ hoạt động tài chính, Công ty thực hiện gửi tiền tiết 
kiệm có kỳ hạn tại các ngân hàng nói trên theo hình thức ủy quyền cho cá nhân là bà Nguyễn 
Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Hương Bưởi (Cán bộ công nhân viên của Công ty) đứng tên sổ tiết 
kiệm. 

4. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

 

Chỉ tiêu 
Năm 2017 

Kế hoạch ( triệu đồng) 
% tăng giảm so 

với 2016 
Doanh thu                     17.000,00  11,80% 
Lợi nhuận trước thuế                         250,00  464,42% 
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu  1,47% 1,18% 
Cổ tức (%/Vốn điều lệ) 4,00% -50% 

Nguồn: Công ty cổ phần Bông Miền Bắc 

Ghi chú: Công ty dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 là 8% từ nguồn lợi nhuận còn lại 
chưa phân phối. Thời điểm chi trả là đầu tháng 7 năm 2017. 
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V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN 

1. Loại cổ phiếu     

Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá      

10.000 đồng/cổ phần 

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn  

50.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 11,11% tổng số cổ phiếu đang lưu hành). 

4. Giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần   

Căn cứ quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2017 của HĐQT NATEXCO, giá khởi 
điểm bán đấu giá cổ phần là 13.500 đồng/cổ phần. 

5. Tỷ lệ thoái vốn  

Thoái 100% phần vốn NATEXCO hiện có tại Công ty Cổ phần Bông Miền Bắc. 

6. Phương thức thoái vốn 

Thực hiện bán đấu giá cổ phần qua Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC). 

7. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC). 

8. Thời gian thực hiện thoái vốn 

Từ 01/06/2017 đến 30/09/2017. 

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến 

Được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do CTCP Chứng khoán Bản Việt 
ban hành. 

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

Số lượng cổ phiếu thoái vốn thông qua bán đấu giá là 50.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 11,11% tổng 
số cổ phiếu đang lưu hành). Tại thời điểm xây dựng bản công bố thông tin Công ty Cổ phần 
Bông Miền Bắc, CTCP Bông Miền Bắc không có cổ đông nước ngoài. Do đó, trong trường hợp 
toàn bộ cổ phần được thoái vốn cho nhà đầu tư nước ngoài và tại thời điểm bán đấu giá cổ 
phần, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Bông Miền Bắc 
vẫn không thay đổi đáng kể thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 11,11%, 
vẫn đảm bảo quy định của Nhà nước về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định 
tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 
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quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 
2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam. 

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 

Không có. 

12. Các loại thuế có liên quan 

Thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp số 
14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, căn cứ Thông tư 
số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ/CP ngày 
26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, 
tại Điều 15, chương IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản 
thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp.” Theo đó, NATEXCO sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu 
phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất là 20%. 

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN 

Mục đích của việc bán đấu giá cổ phần của NATEXCO tại Công ty nhằm cơ cấu danh mục đầu 
tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của NATEXCO tại các doanh nghiệp mà NATEXCO 
không cần giữ cổ phần. Việc chào bán cổ phần của NATEXCO tại Công ty Cổ phần Bông Miền 
Bắc chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ 
đã đăng ký. 

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN 

1. Tổ chức tư vấn 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

� Trụ sở chính : Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Q1, TPHCM 

� Điện thoại:  28  39143588   Fax: 28  39143209 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt -Chi nhánh Hà Nội  

� Địa chỉ:  Tầng 6, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

� Điện thoại:  24  62626999   Fax: 24  62782688 

� Website:  vcsc.com.vn 

2. Tổ chức Kiểm toán 

     Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á 

� Trụ sở chính: Số 22 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, Hà Nội 



  BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
 

12 

� Văn phòng giao dịch: Tầng 3, Tòa nhà IBC, số 37 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

� Điện thoại: 24  37152655   Fax: 24  37152656 

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC 
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 

Chúng tôi xác nhận rằng Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định là cổ đông có quyền sở 
hữu hợp pháp đối với số cổ phần được thoái vốn.  

Bản công bố thông tin này đã được Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xây dựng 
một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Cổ phần 
Dệt may Nam Định cung cấp. Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn 
toàn trung thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài 
sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của Công ty. 

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bông Miền Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Kiểm toán Đông Á. Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế bán đấu 
giá cổ phần trước khi quyết định đăng ký tham dự bán đấu giá cổ phần. Các nhà đầu tư tham dự 
bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu 
trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. 
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Nam định , ngày 28 tháng 06 năm 2017 
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Đại diện tổ chức tư vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI 

 

NGUYỄN QUANG BẢO 

 

 


