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THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu  số 595 /UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà 
nước cấp ngày 25/06/2010)    

 
 Kính gửi:    Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh 
1- Tên tổ chức phát hành : Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico 
2- Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn. 
3- Số điện thoại  : 0281 3875 734                  
4- Số Fax  : 0281 3875 021 
5- Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn phát hành:  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GIA ANH 
30 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 04.35401230  Fax: 04.35400332 

6- Cổ phiếu chào bán:  
- Tên cổ phiếu :  Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico 
- Loại cổ phiếu :  Cổ phiếu phổ thông 
- Mệnh giá  :  10.000 đồng/cổ phiếu 
- Số lượng đăng ký chào bán: 12.390.000 cổ phiếu 

7- Khối lượng vốn cần huy động: 148.680.000.000 đồng 
8- Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động, cụ thể: 

STT Đối tượng phát hành Số lượng CP 
hiện hữu 

Số lượng CP phát hành Tỷ lệ 

1 Chào bán cho cổ đông 
hiện hữu 

11.800.000 1 : 1 

2 Chào bán theo chương 
trình lựa chọn cho NLĐ 

 
11.800.000 

590.000 - 

9- Mục đích huy động vốn: 
 Tái cấu trúc vốn góp phần củng cố và cải thiện cơ cấu tài chính hiện nay của Tổng Công ty. 
 Đầu tư máy móc, thiết bị, thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai 

khai thác mỏ mới. 



10- Giá bán ra công chúng: 12.000 đồng/cổ phiếu 
11- Thời hạn nhận đăng ký mua:    
 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2010 (trường hợp giao dịch thỏa thuận với khối 

lượng  từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 21/07/2010 và 22/07/2010 thì người bán sẽ 
không được hưởng quyền) 

 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền: 23/07/2010;  

 Thời gian chuyển nhượng quyền: Từ 02/08/2010 đến 23/08/2010;  

 Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ 02/08/2010 đến 30/08/2010; 

12- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:  
 Trường hợp phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Đối với cổ đông đã lưu ký 

chứng khoán, cổ phiếu sẽ được phân phối thông qua các thành viên lưu ký. Đối với các cổ 
đông chưa lưu ký, cổ phiếu được phân phối qua trụ sở Tổng Công ty theo hình thức ghi sổ.    

 Trường hợp phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: cổ 
phiếu được phân phối qua trụ sở Tổng Công ty theo hình thức ghi sổ.    

13- Địa điểm cung cấp, công bố Bản cáo bạch: 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO 

Địa chỉ: Tổ 12, p. Nguyễn Thị Minh Khai - TX Bắc Kạn- tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0281.6286786   Fax: 0281.3875021 
                  Website: http://www.narihamico.vn 

14- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:  
 Chủ tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico 

 Số tài khoản: 14022418932089 

 Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt nam (Techcombank), Chi nhánh Hà 
Tây, Phòng giao dịch Hoàng Mai 

 Địa điểm: Tầng 1, nhà B15, Khu Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 

 Số điện thoại: 04 6284 2637 

  Bắc Kạn, ngày 28 tháng 06 năm 2010 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
 
 
 

Nguyễn Văn Dĩnh 
 


