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Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ số: 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 thông qua Phương án
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bình Dương;
Căn cứ Thông báo của HĐQT Công ty cổ phần Cao su Bình Dương ngày 25/05/2016.

Công ty cổ phần Cao su Bình Dương trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Quy trình mua và
chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm như sau:





Tổng số cổ phiếu chào bán:
Loại cổ phiếu chào bán:
Mệnh giá:
Giá chào bán:

4.880.000 cổ phiếu
cổ phiếu phổ thông
10.000đồng/cổ phiếu
10.000đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện quyền: 2 : 3
Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 03 cổ phiếu
phát hành thêm. Số cổ phiếu thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng
đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT công ty quyết
định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần.
Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách
cổ đông là ngày 20/05/2016.
Lịch trình thực hiện:
Cổ đông hiện hữu tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, thanh toán
tiền mua cổ phiếu và nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:


-

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/05/2016 đến ngày 10/06/2016.
Cách thức thực hiện: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của
mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 1 lần.
Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng điền đầy đủ các thông tin vào Giấy đề nghị
chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và nộp lại cho Công ty cổ phần Cao su Bình Dương.
Đăng ký mua cổ phần:
Thời gian thực hiện: từ ngày 30/05/2016 đến ngày 17/06/2016.
Cách thức thực hiện: cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phiếu và nộp trực
tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến Văn phòng Công cổ phần Cao su Bình Dương.
Sau thời gian nêu trên, các quyền mua của cổ đông không thực hiện đương nhiên sẽ hết hiệu lực và
những cổ đông sở hữu quyền mua đó sẽ không nhận được bất kỳ sự đền bù nào từ phía Công ty.


-

-

Thanh toán tiền mua cổ phần:
Thời gian thực hiện: từ ngày 30/05/2016 đến ngày 17/06/2016
Cách thức thực hiện:
Sau khi nộp giấy đăng ký mua cổ phiếu, cổ đông sẽ nộp tiền trong thời gian nêu trên tại văn phòng
công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 65210000787235
Mở tại Ngân hàng TMCP BIDV Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Phước
Địa chỉ: lô D1, đường NA3, KCN Mỹ Phước II, P. Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Sau đó cổ đông nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm đến công ty Xác nhận chuyển khoản của ngân
hàng.

Sau thời gian nêu trên, nếu những cổ đông nào đã đăng ký nhưng không nộp đủ số tiền mua cổ phiếu
tương ứng hoặc không nộp xác nhận chuyển khoản của ngân hàng thì coi như chưa thực hiện quyền
mua. Phần tiền đã nộp (nếu có) sẽ được công ty hoàn trả lại trong thời gian quy định.
 Nhận Sổ sở hữu cổ phần (mua quyền hoặc ghi tăng số cổ phần đăng ký mua):
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/07/2016 đến ngày 29/07/2016.
Cách thức thực hiện:
Quý cổ đông đến nhận Sổ sở hữu cổ phần tại Văn phòng Công ty cổ phần Cao su Bình Dương
Địa chỉ: Đường ĐT 750, Ấp Ông Thanh, Xã Cây Trường II, Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3586338
Fax: 0650.3586082
Trên đây là hướng dẫn về quy trình mua cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành
thêm của Công ty cổ phần Cao su Bình Dương. Rất mong Quý cổ đông thực hiện theo đúng quy trình
đã thông báo.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Phòng Tài chính - Kế toán
Điện thoại: 0650.3586338 – 0937584885
Fax: 0650.3586082
Địa chỉ: đường ĐT 750, Ấp Ông Thanh, Xã Cây Trường II, Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

