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THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG(“NSC”) 

 

1. Tổ chức chào mua: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (“PAN”)  

- Tên giao dịch: The Pan Group 

- Vốn điều lệ:  831.437.480.000 đồng 

- Địa chỉ trụ sở chính: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP HCM. 

- Điện thoại: +84.8.38406868  Fax: +84.8.35146721 

- Mã cổ phiếu giao dịch:chưa có 

- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301472704, cấp lần đầu 

ngày 31 tháng 08 năm 2005; cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 25 tháng 08 năm 2015. 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm tiêu dùng và 

dịch vụ tiện ích 

2. Thông tin về đợt chào mua công khai:  

- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương (“NSC”)  

- Mã cổ phiếu: NSC 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP  

- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không 

có bất kỳ giới hạn nào khác.  

- Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua 1.857.007 cổ phần, tương đương 12,14% tổng số cổ phần 

đang lưu hành của NSC.. 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 11.471.250 cổ phần NSC, tương 

đương 75,00 % tổng số lượng cổ phần đang lưu hành. 

- Giá chào mua: 101.200 đồng/cổ phiếu 

- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của 

Công ty 

- Thời hạn đăng ký chào mua: từ ngày 11/11/2015 đến ngày 15/12/2015 

- Đối tượng và điều kiện tham gia: Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung 

ương được tự do chuyển nhượng.  

3. Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn  

Thủ tục và hướng dẫn chào mua công khai chi tiết được đăng tải trên website: 

www.thepangroup.vn;www.ssi.com.vn; www.ndh.vn; 
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c`p ngay 31 thang o8 nalm 2005,dang k′ thay d6ilan th,12 ngay 25 thang o8 nam 2015)

CHAO MUA CONG KHAl

(TheO COng vう n s6 6974/UBCK―QLPH
do Oy ban ch口 ng khOan cap ngay 6/11′ 2015)

Ten c6 phi6u:c6phi6u cong ty c6 phan Gi6ng cay tお ng Trung tPong

Menh gi`:lo.Ooo dang′ c6phan

G:a chao mua:101.200dふ ng′ c6phan

T6ng s6:wng chao mua:1857007● 6 phan

COng ty ching khoan:am dai:,chao mua:

COng ty C6 phan ching kho`n Sal GOn(SSり

Dia ch1 72 Nguyδ n Hue,Quan l,Tp H6 Chi Minh

Dien thoal(+84)8 3824 2897 Fax:(+84)838242997

Webste:― ssicOm vn



Tinh hinh dlC di6m cla t6 chin chao mua

l. Ten,dia chi,S6dien thoai,sO fax,輌a chi Website,v6n di3u ll,s6:叩 g o6 phan dang itFu hanh:

‐  Tent6 chψ c chao mua cong khal Cong ty C6 phan Tap dOan PAN

―  TOn giao diCh:The PAN Group

―  V6n diё u ll: 831437480000d6ng

―  Dia chitru SO chinh:236/43/2 Dien Bion Phi,P17,Q Blnh Thanh,TP HCM

‐  {〕 len thoar+84 8 38406868 Fax:+84835146721

-  VVebsitel― thepangroup vn

―  Nα i ma tal khoan chク ng khoani CTcP ch口 ng khO`n Sal GOn, S6 hieu tal khoani
003C009066

-  Nα i mδ talkhoan ngan hangi Ngan hang TMCP A chau(ACB)― CN Quan l

s6hieu tal khoぅ nl 14755329

_  can ci phap l, hOat dong kinh doanh: Giう y chψ ng nhan dang k, doanh nghiep s6
0301472704,cap lan dau ngay 31 thang o8 nttm 2005:c`p thay d6ilさ n tho 12 ngay 25 thang

08 nam 2015

‐  COng ty hien dang niOm y6t c6 phi6u tai S● Giao diCh Chむ ng khOan TP Ho chI Minh vσ i ma
ching khoani PAN

_  s61LPgng c6 phan dang itFu hanhi 83 143 748 c6 phan

2. SollPr Vさ nganh ngha kinh doanh,tinh hinh hoat dong,dinh htFang,k6h。
lch phit tri3n

―  Nganh nghё kinh dOanh chinh:Dう u tυ vao Fnh vtPc nOng nghiepi thoy Sう n,thΨc Pham mOu
dlng va dich vu tien ich

―  Tlnh hinh hoat dOng,dinh htPOng va k6 hOach phat triё n:cong ty hoat dOng v● l k6t qua t6t

tiong nhυng nam vむa qua PAN theo du6ilmuc IOu xtty dvng motcOng ty hang dau khu vげ c
vё nong nghiep va thuc phttm,khoi nghiep tυ viet Nam va so mo「 6ng trё n toan khu vψc,

nhO chi6n lυ oc lη ua lai Va hop nhat“ c cOng ty hoat dong hieu qua, minh bach va quan tri

t6t

MOt SO ChitiOu holt dong Ctta cOng ty tむ nim 2014 d`n nay
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Oon vi: tri6u ddng

Chi tiOu
C6ng ty me Hqp nhit

2014 6T2015 2014 6T2015

T6ng gi6 tri tiii sdn 1 161689 1977019 2253204 3631639

Doanh thu thuan 11865 3432 1 121777 1061 106

LOi nhuan tυ  hoat dong kinh

doanh
71867 68239 166233 140737

LOi nhuan khac 2 3845 5507

LOi nhuan truθ c thuё 71869 68239 182748 146244

Lα i nhuan sau thuё 70732 67663 159504 126527

|



Chi tiOu
C6ng ty me Hγp nhat

2014 6T2015 2014 6T2015

T,le l。l nhuan tra c6 t,c 10,00% 10,000/。
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Ngu6n: BCTC ki6m ben c'ng ty m9, hqp nhdt ndm 2014 ve BCTC c,ng ty me, hqp nhdt soet x6t
giba nien d0 nem 2015 cia CTCP TAp doan pAN

3. Tinh hinh tii chinh vi cic chi ti€u tai chinh: cin cu 86o cao tai chinh rieng va hgp nh5t cia
Cong ty duqc ki6m to6n ndm 2014, soat xet 6 thang ndm 2015

MOt si5 chi tieu tali chinh coa C6ng ty

Oon vi: trieu ddng

Ngudn: BCTC ki€m ben c\ng ty me, hW nhdt n\m 2014 vd BCTC c6ng ty me, hqp nh* soet x6t
gika nien d0 nem 2015 cia cTCp TQp dodn pAN

Mgt s6 chi ti6u higu qua ho?t dong

Oon vi: trieu ddng

Chi tiOu
C6ng ty mq Hγp nhat

2014 6T2015 2014 6T2015

T6ng gia tri tai san 1 161689 1977019 2253204 3631639

Tdi s6n ngtn han 138671 258176 1270794 2099024

Tai san dal han 1023018 1718843 982410 1532615

Tdng ngudn v6n 1 161689 1977019 2253204 3631639

Ng ngln han 7735 12003 499623 811 176

No dalhan 1 121 329 32535 104627

V6n ch0 sd hOu 1 152833 1964687 1214969 2006794

Loi lch c6 dOng thi6u s6 nノa n′a 506077 709042

Chi tiOu

C6ng ty me Hgp nhat

31′12′2014 30′06′2015 31′ 12′ 2014 30′06′2015

l ChitiOu vO kha ning thanh toan

He s6 thanh toan ngう n han 17,93 21,51 2,54 2,59

Ho s6 thanh toan nhanh 17,83 21,48 1,87 1,78

2 ChitiOu vO co cau v6n

He s6 NO/T6ng ta san 0,01 0,006 0,24 0,25

He s6 NOA/6n cho sδ hiu 0,01 0,006 0,44 0,46

3.ChitiOu ve ning lΨ c h● at dOng



Hgp nhit

31′122014

Doanh thu thuan/T6ng tai san 1,0%

4 ChitiOu vO khi nう ng sinh 10i

14,10%

8,300/O

7,10%

14,80%

rt. Co cdu c6 d6ng

STT T6n c6 d6ng

1 C6 d0ng nudc ngoai

2 Cd dOng trong nudc

T6ng cQng

″gυδ″:Da″ヵs`c力 c6dO″g始′17gay cヵ 6:da17カ SaC力 2043/2015c力O y10cめ c力漁,DttDCD詢崚
"g17“″2θ′5′a cac B`ο c`0々6f9υ

`glao dlch c」

a cδ  dO″ g rorl l′a c6 do17g nφ f bl

Ten cong ty myct:lu

l TOn cOng ty muC iOui COng ty c6 phan Gi6ng caytr6ng Trung tPα ng

2 Diachi S61,LtPα ng Dinh COa,PhtPα ng MaL D6ng Da,Ha Noi

3  V6n diё u le hien ta1 152 950 000 000 d6ng

4  Menhgia:lo ooo oもng/c6phan

5 COng ty muC‖ёu la cong ty dai Chttng niOm y`ttron HOSE Sδ  Ciao dich Chυ ng khoan Ho chi
Minh vdi ma ching khoan NSC

6  LoaiC6 phiё u dang k,chaO mua:c6phi6u ph6 thong khOng bi gioi han chuy6n nhlPα ng hOlc
khOng c6 bat k,gioi han nao khac

7  D6itυαng chao muai c6 dong sδ hiu c6 phi6u cong ty muC IOu dtFαcty do chuyё n nhugng

MOiquan he gin cOng ty ChaO mua cong khaivOicOng ty mvc tiOu

COng ty c6 phan Tap dOan PAN la c6 dong l● n,n`m gi● 62,86%V6n diё u le Cia cong ty c6 phan

Gi6ng cay tめ ng Trung lPαng

グヽ
お
′％
“
ド
♂
゛
ノ

s6:tP7ng c6 dong  S6 c6 phan nim gi●    ■ :0(0/o)

113               39225275      47,18%

1005               43918473      52,82%

1 118 83143748 100%

Vdng quay hdng t6n kho

He s6 Lα lnhuan hσ p nh`t sau

thu6/Doanh thu thuan

He s6 Lginhuan c6 dong

COng ty me′ V6n cha so h● u

He s6 Lqi nhufn hop nhAt sau

thu6/ Tdng tai sen

He s6 LOi nhuan tむ HD kinh

doanh/Doanh thu thuan

Ngudn: BCTC ki6m ben c'ng ty me, hqp nh* nem 2014 vd BCTC c6ng ty me, hgp nh* soet xet
g′″a″たn do″d"2075c」a CTCP Tap doa,PAN

C6ng ty me

30′06′2015 30′ 06′2015

2,34

29%

11,30%

2,60%

3,50%

13,30%

31′ 12′ 2014

6%

606%

4



D6ng thoi,cong ty c6 phan Tap dOan PAN la t6 ch● c c6‖ On quan cla mots6 nhan sy chO ch6tcoa
COng ty c6 phan ci6ng ctty tr6ng Trung tPα ng,baO g6m:
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Tr Ngudi c6 liCn quan

1 Bd Nguy6n Thi Trt My

Aa Le rni Le Hangう
‘

3 Ong Tぬ n Dlnh Long

Ong Michael Louis Rosen4

一〇 Ong Nguyδ n Tuan Anh

I Thanh vien HDQT
―――
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―I Thanh vion HDQT

Chic vり dang nam
gitp● :PAN

Ph6 chO lch HDQT

Thanh vion HDQT Thanh vion HDQT

Ph6 ch由 lch HDQT Thanh v on HDQT

Thanh vion HDQT

Thh
Thanh vlon BKS

iV s6!lPong,呼 ll n`m gi● c6phi6u cla tO chlPc chao mua d6ivoicOng ty myc tiOu

s61υgng c6 phan dang n`m gi● tinh dё n thδ i dlё m dang k,chaO mua cong khali 9 614 243 c6 phan

T,le nim gii c6 phiё u nろ m gi● Inh d6n thOi diё m k,chaO mua cOng khai1 62,86%t6ng s6 1υ ong c6
phan dang lυ u hanh cこa NSC

v  s6itP7ng,,le c6 phi6u dr ki6n thΨ c hien chao mua va phtPOng th● c Phan ph6ic6 phi6u

s61υαng c6 phi`u dΨ  ki6nthyc hien chao mua 1 857 007 c6 phan,tuα ng duα ng 12,14%t6ng s6 c6
phan danglυ u hanh coa NSC

Sau khithψ c hien chao mua,cOng ty c6 phan Tap doan PAN du kiё n ndm gi● 11471250c6phan
NSC,tυαng dυαng 75,00%t6ng s61げ 。ng c6 phan dang lυ u hanh

PhlPσng th●c phan ph61 T「 Ong truOng hgp s6 1υ ong“ phi6u dang k′ ban nhiёu hon s6 1uong c6
phi`u dang k,chaO mua,thl c6 phiё u dugc mua sO tinh trOn t,Ie tuσ ng ttng voi s6 c6 phi6u ma m5i
c6dong cOa NSC dang k,ban tai mot mic gla nhlP nhau d6i voitat ca“ c c6 dong,s6c6phi6u
dυOc mua sё  dtPoclam trOn xu6ng d`n hang chuc

Vl.Gia chaO mua

can c,theO Nghiquy6t s6 18-10/2015/NQ― HDQT ngay 27/10/2015 cia Hoi d6ng quan tri cOng ty c6
phan Tap dOan PAN,Quyё n T6ng giam d6c coa cong ty quy6t dinh gia chaO mua c6 phi`u NSC la

1012000もng/c6phan

V‖。Nguan v6n th"hien chう o mua

S● dung ngu6n v6nty c6 va c`c ngu6n v6n hop phap khac coa cong ty

Vi‖  Mりc dich chao mua va dΨ  ki6n k6 h。lch h。 lt dong,kinh doanh sau khithtPc hien chao mua

Nangけ le sδ  h● u va dau tu lau daitai cong ty c6 phan G16ng cay tめ ng Trung υαng Cong ty c6
phan Tap dOan PAN dtP k16n 16p tuC duy tri hOat dOng theo k`hOach kinh doanh coa NSC da dυ

oc
Dai hOi d6ng c6 66ng thong qua

iX ThOidi3m chぅ。mua va thoi hon dΨ  ki6n hoan tit viec chぅ o mua

Trong vOng t● 30 dё n 60 ngay sau khi c6 chap thuan bttng Vttn ban coa u,ban ch口 ng khO`n Nha
nlPOc vё vlec chao mua va cong ty da cOng b6 thong ttn theo quy dinh cia phap luat

Tυ ngay ll′ 11′2015 dёn ngay 15/12′2015

X  DiOu kien htty bo d9t chao mua

can cゥ theO quy dinh tai Diё u 49 Nghi d:nh 53/2012′ ND‐CP cOa Chinh Pho ban hanh ngay 20 thang
07 nam 2012 T,le C6 phiё u dang k,ban t6ithiё u:KhOng c6

Chic vり dang n`m
gitF tai NSC



X: ThOi hOn va phIPOng thic thanh toan

ThΨc hien theo htF●ng dan coa Trung tam Lυ u k,Chむ ng khoan Viet Nam va Sδ  Giao diCh Chむ ng

khOan Thanh ph6 H6 chi Minh

x‖.Ten cong ty chiPng khoin lam dli:,thΨ c hien vilc chaO mua

COng ty C6 phan ching khoan Sal Gё n(SS:)

― Dia ch1 72 Nguyen Hue,Quan l,TP HO chi Minh

― {)ien th。。1(+84)8 3824 2897 Fax:(+84)838242997

‐ Webstel― ssicom vn

Thenh ph6 H6 Chi Minh, ngey 1O theng 11 ndn 2O1S

CONG TY cO PHAN TAP DoAN PAN
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BẢN HƯỚNG DẪN  

THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU NSC 

Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu NSC của Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương 

từ ngày 11/11/2015 đến ngày 15/12/2015 

 

1. Tổ chức chào mua : Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (“PAN”) 

- Tên giao dịch  : The Pan Group 

- Địa chỉ trụ sở chính : 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP HCM 

- Điện thoại:   : (+84-8) 38 406 868   Fax: (+84-8) 35 146 721 

- Website:   : www.thepangroup.vn 

- Nơi mở tài khoản : Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Sài Gòn 

- Số hiệu tài khoản : 625704060000240 

- Công ty hiện đang niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) với mã giao dịch: PAN 

- Giấy Chứng nhận ĐKKD: 0301472704, cấp lần đầu ngày 31 tháng 08 năm 2005; cấp thay đổi lần 

thứ 12 ngày 25 tháng 08 năm 2015. 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm tiêu dùng 

và dịch vụ tiện ích 

2. Thông tin về đợt chào mua công khai: 

- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương 

- Mã cổ phiếu: NSC 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP 

- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc 

không có bất kỳ giới hạn nào khác. 

- Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua 1.857.007 cổ phần, tương đương 12,14% tổng số cổ phần 

đang lưu hành của NSC. 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 11.471.250 cổ phần NSC, tương 

đương 75,00% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành. 

- Giá chào mua: 101.200 đồng/cổ phiếu 

- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác 

của Công ty. 

- Thời hạn đăng ký chào mua: từ ngày 11/11/2015 đến ngày 15/12/2015 

- Đối tượng và điều kiện tham gia: Nhà đầu tư là cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Giống cây trồng 

Trung ương (NSC) được tự do chuyển nhượng. 

3. Thủ tục thực hiện việc chào mua công khai 

3.1. Thủ tục đăng ký bán: 

 Cổ đông nhận trực tiếp mẫu Giấy đăng ký bán cổ phiếu NSC tại Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Sài Gòn hoặc tải từ website của Công ty Cổ phần Chứng khoán theo các địa điểm và địa 

chỉ website nêu tại Mục 4 Bản hướng dẫn này.  

 Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký bán cổ phiếu NSC, yêu cầu thành viên lưu 

ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán xác nhận số dư cổ phiếu NSC và xác nhận 

phong tỏa số cổ phiếu NSC đăng ký bán, sau đó nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài 

Gòn (03 bản). 



 Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu NSC: 

- Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài: Bản photocopy CMND hoặc hộ 

chiếu 

- Đối với tổ chức trong nước và nước ngoài: Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư 

cách pháp lý của tổ chức và giấy ủy quyền. Trường hợp người đứng đầu đơn vị trực tiếp 

đăng ký thì phải xuất trình Quyết định bổ nhiệm. 

 Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông cần thực hiện việc mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại 

bất kỳ thành viên lưu ký nào và sau đó đăng ký bán theo thủ tục như trên. 

 Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bán, cổ đông nhận lại 01 bản Giấy đăng ký bán cổ phiếu NSC 

có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn. 

3.2. Thủ tục rút lại đăng ký bán:  

 Trong thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, nếu cổ đông đã đăng ký bán sau đó 

rút lại quyết định bán, cổ đông nhận hoặc trực tiếp in mẫu Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu 

NSC tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Mục 4 

bản hướng dẫn này.  

 Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu NSC và nộp tại Công ty 

Cổ phần Chứng khoán Sài (03 bản).  

 Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài sẽ trả lại cổ đông 01 bản 

Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu NSC có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài để 

cổ đông yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông đó mở tài khoản lưu ký chứng khoán giải tỏa số 

cổ phiếu đã đăng ký bán. 

 Trường hợp số lượng cổ phiếu rút lại nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán, cổ đông cần 

thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 3-1.1. 

3.3. Phương thức phân phối:  

 Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bằng hoặc nhỏ hơn tổng số lượng chào mua thì 

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN cam kết mua hết. 

 Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào: 

trường hợp này số lượng cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà 

mỗi cổ đông của NSC đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông, số cổ 

phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục. Số cổ phiếu của mỗi cổ đông được 

bán sẽ được tính theo công thức sau: 

Số cổ phiếu 

được bán 
= 

Số cổ phiếu 

đăng ký bán 
x 

Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua 

Tổng số cổ phiếu đăng ký bán 

Ví dụ: Cổ đông A đăng ký bán 5.000 cổ phiếu NSC, tổng số lượng cổ phiếu chào mua là 

1.857.007, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán là 2.000.000, thì cổ đông A sẽ chỉ được bán với 

số lượng là 4.640 cổ phiếu ((số cổ phiếu tính theo công thức là 4.642,5 sẽ được làm tròn thành 

4.640 cổ phiếu). 

3.4. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:  

Căn cứ theo quy định Điều 49 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

02/7/2012. 

3.5. Thông báo kết quả chào mua cho nhà đầu tư: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài 

Gòn sẽ gửi kết quả về số lượng cổ phiếu được bán cho từng cổ đông bằng đường bưu điện 

theo địa chỉ được ghi trong Giấy đăng ký bán cổ phiếu NSC. 

3.6. Thời hạn và phương thức thanh toán: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời 

hạn đăng ký chào mua công khai, số tiền tương ứng với kết quả chào mua sẽ được chuyển về 



tài khoản giao dịch chứng khoán của từng cổ đông tại thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký sẽ 

thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của 

pháp luật hiện hành trước khi thanh toán cho cổ đông. Đồng thời số cổ phiếu được bán của các 

cổ đông sẽ được chuyển giao cho bên chào mua theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam. 

4. Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 

Phía Nam 

1. Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM  

Điện thoại: +84 8 38242897 - Fax: +84 8 38242997  

2. Chi nhánh Nguyễn Công Trứ: 92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1,  TP. HCM  

Điện thoại: +84 8 38218567 - Fax: +84 8 38213867  

3. Chi nhánh Vũng Tàu: 4 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu  

Điện thoại: +84 64 3521906 - Fax: +84 64 3521907  

4. Chi nhánh Nha Trang: 50 Lê Thanh Phương, TP. Nha Trang  

Điện thoại: +84 58 3816969 - Fax: +84 58 3816968  

Phía Bắc  

5. Chi nhánh SSI tại Hà Nội: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Điện thoại: +84 4 39366321 - Fax: +84 4 39366311  

6. Chi nhánh Hải Phòng: 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng    

Điện thoại: +84 31 3569123 - Fax: +84 31 3569130  

7. Chi nhánh Mỹ Đình:  Tầng G, tòa nhà The Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội  

Điện thoại: +84 4 37946699 - Fax: +84 4 37946677 

8. Phòng giao dịch Trần Bình Trọng: 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: +84 4 39413385 - Fax: +84 4 39413383 

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ:   

 Cô Lưu Thị Biển - Trưởng phòng Dịch Vụ Khách Hàng  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

 Điện thoại:  (84 - 8) 3821 8567 Ext: 111 

 Email:  bienlt@ssi.com.vn 



 
  

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU NSC 
Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu NSC của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 

 từ ngày 11/11/2015 đến ngày 15/12/2015 
 
 

Kính gửi:  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

-  ........................................................................................................................ 
1
 

 

Họ tên cổ đông: ...............................................................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc:  ................................................................................................................................................  

Số ĐKNSH
2
: ..................................................................................................................................................... 

Số điện thoại: ................................................................................................................................................... 

Số tài khoản lưu ký: ......................................................................................................................................... 

Tại: ................................................................................................................................................................... 

Đăng ký bán cổ phiếu NSC thuộc sở hữu của tôi cho Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN trong đợt chào mua 

công khai cổ phiếu NSC từ ngày 11/11/2015 đến ngày 15/12/2015 tại SSI như sau: 

 

Mã CK Mệnh giá 
SL CK sở 

hữu 

SL CK được 
phép chuyển 

nhượng 

SL CK đăng ký 
bán cho PAN 

Giá bán Ghi chú 

NSC 10.000 đ/cp 
  

 
 101.200đ/cp  

 

Tôi cam kết: 

- Đã đọc và hiểu rõ Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu NSC đính kèm Giấy đăng ký 

bán cổ phiếu NSC này; 

- Đề nghị ………………………………………………….
3
 xác nhận số dư cổ phiếu NSC trong tài khoản lưu 

ký chứng khoán của tôi và phong tỏa số lượng cổ phiếu NSC đã đăng ký bán cho Công ty Cổ phần Tập 

đoàn PAN cho đến khi nhận được Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu NSC có xác nhận của SSI (nếu có); 

- Ủy quyền cho ………………………………………….
4
 thực hiện thủ tục chuyển khoản số lượng cổ phiếu 

NSC được bán của tôi theo thông báo của SSI và nhận tiền thanh toán tương ứng cho tôi sau khi hết 

thời hạn đăng ký chào mua công khai. 

 

………………., ngày…….. tháng …… năm 2015 
 Người bán 

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 
1
 
3 4 

Tên thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản 
2
 Số ĐKNSH: số CMND, số giấy phép thành lập công ty – đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT nước 

ngoài    

 

 



Phần xác nhận của TVLK: 
 
…………………………………………..…….. xác nhận số lượng cổ phiếu NSC sở hữu và đăng ký bán 

của nhà đầu tư …………………………………………………………… như sau: 

 

Mã CK Mệnh giá 
SLCK đã phong tỏa 

theo yêu cầu của NĐT 
Ghi chú 

NSC 10.000 đồng/cp   

Số lượng CK đã phong tỏa bằng chữ:  

……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
   

………………………….., ngày       tháng      năm 2015 
 

Người lập 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kiểm soát 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc/Tổng Giám đốc 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Phần xác nhận của Đại lý thực hiện việc chào mua (SSI): 
 

Đã nhận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu NSC của cổ đông 
………………………………….. ĐKNSH số:…………………… do 
…………………….… cấp ngày………….……..., bao gồm: 
 

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN 
Xác nhận đã đăng ký 

Ngày….. tháng …… năm 2015 

 Giấy đăng ký bán cổ phiếu NSC 
 Bản sao CMND/hộ chiếu; 
 Bản sao GCN ĐKKD/QĐ thành lập; 
 

 Quyết định bổ nhiệm 
 Giấy ủy quyền; 
 Giấy tờ khác (nếu có) 

 

 
Nhân viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
Kiểm soát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 


