
 CÔNG BỐ THÔNG TIN            

CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU 
 

 

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 6529/UBCK-QLPH ngày 24/11/2014 của Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Ma San (“Masan Food”) xin công bố thông tin về việc 

chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex như sau: 

I. Thông tin về tổ chức chào mua công khai: 

1. Tên tổ chức chào mua công khai: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM MA SAN                     

2. Tên giao dịch: MASAN FOOD CO.,LTD 

3. Vốn điều lệ: 1.239.100.000.000 VNĐ 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

5. Điện thoại: 08. 62 555 660                                               Fax: 08. 38 109 463 

6. Sản phẩm/dịch vụ chính: lương thực thực phẩm 

II. Tên công ty mục tiêu:  

1. Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex 

2. Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Binh Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

3. Vốn điều lệ: 81.000.000.000 VNĐ 

4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/ cổ phiếu 

5. Công ty mục tiêu là công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch. 

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

bất kỳ giới hạn nào khác. 

7. Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng. 

III. Mối liên hệ giữa tổ chức chào mua công khai với công ty mục tiêu:  

Tổ chức chào mua công khai hiện không có mối liên hệ nào với công ty mục tiêu. 

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ hiện tại là 0 cổ phiếu, tương đương 0,00% vốn điều lệ của công ty 

mục tiêu. 

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu thực hiện chào mua: 

Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua là 3.969.000 cổ phiếu, tương đương 49,00% vốn 

điều lệ của công ty mục tiêu. 

VI. Giá chào mua:  

Giá chào mua là 90.000 đồng/ cổ phiếu (chín mươi nghìn đồng một cổ phiếu). 

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua: 

Nguồn vốn chủ sở hữu của tổ chức chào mua. 

VIII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào 

mua:  



Sở hữu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của công ty mục tiêu, nhưng không làm thay đổi hoạt 

động của Công ty mục tiêu. 

IX. Thời điểm chào mua và thời hạn hoàn tất việc chào mua: 

Từ ngày 28/11/2014 đến ngày 29/12/2014. 

X. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua: 

1. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán không đạt tỷ lệ nêu tại mục V; 

2. Công ty mục tiêu tăng hoặc giảm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ 

phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi,…; 

3. Công ty mục tiêu giảm vốn cổ phần; 

4. Công ty mục tiêu phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ; 

5. Công ty mục tiêu bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của công ty; 

6. Công ty mục tiêu bị giải thể, phá sản. 

XI. Thời hạn và phương thức thanh toán: 

Theo phương thức giao dịch chào mua công khai. Dự kiến thời hạn thanh toán trong vòng 10 

ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo kết quả đăng ký bán cho cổ đông. Phương thức thanh 

toán là chuyển khoản trực tiếp đên tài khoản ngân hàng của cổ đông đăng ký bán. 

XII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) 

1. Tại Hà Nội:  

- Địa chỉ: 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Điện thoại: 04.3928 8080   Fax: 04.3928 9888 

2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

- Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM 

- Điện thoại: 08.3821 8564   Fax: 08.3821 6566 

3. Website: www.bvsc.com.vn 

XIII. Thủ tục đăng ký bán cổ phiếu: 

Vui lòng xem chi tiết tại “Hướng dẫn thủ tục thực hiện” được công bố trên website, và chi tiết 

liên hệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nêu tại mục XII trên. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014 

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM MA SAN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký, đóng dấu) 

PHẠM ĐÌNH TOẠI 


