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CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO D ỊCH CỔ PHIẾU QUỸ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
I. Giới thi ệu về tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ 

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 

2. Tên giao dịch: Contrucstion and Infrastructure Development Joint Stock 

Company 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng. 

4. Điện thoại: 031.3870577     Fax: 031.3870576 

5. Mã chứng khoán: CID 

6. Mệnh giá:  10.000đ 

7. Vốn điều lệ:  10.820.000.000đ 

8. Nơi mở tài khoản: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn 

Số hiệu tài khoản:  003C400569 

9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: 

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055555 ngày 03-12-2009 do Sở Kế 
hoạch đầu tư Hải phòng cấp. 

 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình công nghiệp, công 

cộng, dân dụng, giao thông, thủy lợi, cơ sở kỹ thuật hạ tầng, lắp máy, điện, nước. Tư 

vấn đầu tư xây dựng và giám sát công trình. 

 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Công trình công cộng, công nghiệp, dân dụng, giao 

thông, cơ sở kỹ thuật hạ tầng. 

 - Tổng mức vốn kinh doanh: 10.820.000.000đ 

II. Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ 

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 97.100CP. 

2. Các đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất: 
- Đợt từ ngày 25/10/2013 đến 22/11/2013: Số lượng mua vào: 2.000CP 



3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại: từ 1.000 - 11.000CP. 

4. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Tăng lợi nhuận trên một cổ phiếu, gia tăng giá trị 
cổ phiếu của các cổ đông trên thị trường chứng khoán. 

5. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn thặng dư vốn. 

6. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 21/11/2014 đến ngày 15/12/2014. 

7. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. 

8. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch dựa trên 

Quy chế giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

9. Số lượng đặt mua hàng ngày: 4.00-1.000CP 

10. Giá (khoảng giá): Từ 4.500đ – 5.500đ/CP 

11. Tên công ty chứng khoán chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ 

phiếu quỹ: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn. 

 + Địa chỉ: Số 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng. 

 + Điện thoại: 031.3569123 

 + Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C400569 

 
 

Hải phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2014 
Tổ chức phát hành 
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