
     

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI 
TASA DUYENHAI 

THÔNG BÁO 
(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu )  

 
 Căn cứ Thông báo số 1204/TB-VSD ngày 25/05/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và 
Thông báo số 590/TB-SGDHCM ngày 27/05/2015 của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. 
Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải xin trân trọng thông báo một số nội dung liên quan đến 
thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty như sau: 

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải 
- Địa chỉ : 189 đường Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng 
- Điện thoại : 0313.978895  Fax: 0313.978895 
- Vốn điều lệ  : 140.300.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ, ba trăm triệu đồng). 
- Sàn giao dịch                        : HOSE 
 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên  Hải 
 Mã chứng khoán: TCO 
 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông   
 Mệnh giá: 10.000 đồng.  
 Ngày đăng ký cuối cùng:    05/06/2015 
 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2015 

- Lý do và mục đích:     
Thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. (Không áp dụng cho số lượng cổ phiếu mới phát 
hành: 5% trả cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 
sở hữu, ngày chốt danh sách thực hiện quyền 06/05/2015) 
- Nội dung cụ thể: 
 + Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 3.200.000 cổ phiếu 
 + Giá phát hành: 11.500 đồng/cổ phiếu 
 + Tỷ lệ thực hiện : 100:23,22 ( 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 23.22 cổ phiếu 
mới) không áp dụng cho số lượng cổ phiếu mới phát hành: 5% trả cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu 
thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày chốt danh sách thực hiện quyền 
06/05/2015 
 + Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, phương án sử lý cổ phiếu không đặt mua hết: 
Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua 
không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được 
quyền đăng ký mua), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị cộng dồn và phân phối lại cho các đối tượng 
khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. 
Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của người mua được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua, 
vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào 
mua công khai; 

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 120 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 23,22% (100:23,22), số lượng 
cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua thêm là: 120/100 x 23,22= 27,86 cổ phần. Theo quy định về việc 
xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ chỉ được mua thêm 27 cổ phần, 0.86 cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng 
quản trị  cộng dồn và phân phối lại cho các đối tượng khác. 

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:  

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/06/2015 đến ngày 30/06/2015.  
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. 

- Quy định về chứng khoán đặt mua:  

+Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/6/2015 đến ngày 06/07/2015.  
+Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. 

- Địa điểm thực hiện:  



     
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và 
nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.  

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua 
và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, 189 đường Đình Vũ, 
phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng. 

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán: 

+Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải 

+ Số tài khoản: 32310000006968 

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Đông Hải Phòng 

+ Thông báo đăng trên Website: www.tasaduyenhai.com  kể từ ngày 29/05/2015. 
 
 CHỦ TỊCH HĐQT 

(đã ký)                                                       
Lê Thái Cường 

 
 

 


