
 

 

 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA  

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG ĐẦU TƯ TẠI 

 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG 

 

Căn cứ theo Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về 

việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty 

Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang, Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần thông báo về việc tổ chức 

bán đấu giá như sau: 

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG 

- Địa chỉ: Số 2045 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

- Điện thoại: (0296) 3 932 963     Fax: (0296) 3 932 981 

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản; Kinh doanh chế biến lương 

thực; 

3. Vốn điều lệ công ty : 350.000.000.000 đồng 

4. Tổ chức chào bán cổ phần : CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG 

5. Hình thức chào bán : Đấu giá theo lô 

6. Số lô cổ phần bán đấu giá : 1 lô, trong đó Số lượng cổ phần của một lô chào bán là: 3.018.750 cổ phần 

7. Điều kiện tham dự đấu giá : Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế bán đấu giá 

cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An 

Giang do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang nắm giữ được Sở Giao 

dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ban hành. 

8. Tổ chức bán đấu giá :  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH (HOSE) 

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:  

- Loại chứng khoán      :  Cổ phần phổ thông                - Giá khởi điểm một cổ phần      : 18.961 đồng/cổ phần 

- Mệnh giá                    :  10.000 đồng/cổ phần             - Giá khởi điểm một lô cổ phần  : 57.238.518.750 đồng/1 lô 

- Bước giá                     : 10 đồng                                  - Tổng số lượng cổ phần đấu giá :  3.018.750 cổ phần 

- Số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần 

- Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm một lô cổ phần 

10. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư: 

- Thời gian :  Từ 08h00 ngày 30/10/2020 đến 16h00 ngày 04/11/2020 

- Địa điểm :  Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang - 64C, Nguyễn Thái Học, 

phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang  

11. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: chậm nhất ngày 11/11/2020 

12. Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: 

- Thời gian :  Từ 08h00 ngày 11/11/2020 đến 16h00 ngày 16/11/2020 

- Địa điểm :  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  

 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

13. Nộp phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện đến Sở 

Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trước 14h00 ngày 20/11/2020. 

14. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 

- Thời gian : 14h30 ngày 20/11/2020 

- Địa điểm : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh   

  16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

15. Thời gian nộp tiền bổ sung mua cổ phần: Từ ngày 21/11/2020 đến 16h00 ngày 27/11/2020 

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 02/12/2020 

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá bán cổ phần, Quy 

chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư trên các website www.hsx.vn, www.dag.vn và 

www.xsktangiang.com.vn  

http://www.hsx./
http://www.dag.vn/
http://www.xsktangiang.com.vn/

