
 THÔNG BÁO 

(V/v Chào mua công khai cổ phiếu MKP) 

 

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 1385/UBCK-QLPH  ngày 07/05/2012, và 1421/UBCK-QLPH  ngày 

09/05/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm 

Mekophar xin thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu MKP làm cổ phiếu quỹ như sau: 

I. Thông tin về tổ chức chào mua công khai: Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar    

1. Tên giao dịch: Mekophar 

2. Vốn điều lệ: 101.159.320.000 đồng 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM 

4. Điện thoại: (84 - 8) 3865 0258              Fax: (84 - 8) 3865 0394 

5. Nơi mở tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

6. Số hiệu tài khoản: 001C600049 

7. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, 

hóa chất, nguyên phụ liệu ngành dược. 

II. Thông tin về đợt chào mua công khai 

1. Tên cổ phiếu được chào mua công khai: Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar 

2. Mã chứng khoán: MKP 

3. Loại cổ phiếu chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng    

4. Số lượng cổ phiếu quỹ đang có: 168.241 cổ phiếu 

5. Tỷ lệ trên vốn điều lệ: 1,6% 

6. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến thực hiện chào mua: 2.866.538 cổ phiếu 

7. Tỷ lệ trên vốn điều lệ: 28,4% 

8. Tỷ lệ cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện chào mua: 30% 

9. Giá chào mua: 49.200 đồng/cổ phiếu (bốn mươi chín ngàn hai trăm đồng một cổ phiếu) 

10. Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn, các quỹ, và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty 

11. Mục đích chào mua: chào mua công khai cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thông qua ngày 30/03/2012. 

12. Phương thức thực hiện giao dịch chào mua: giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống 

của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). 

13. Thời gian đăng ký chào mua: từ ngày 17/05/2012 đến ngày 18/06/2012 

14. Đối tượng chào mua: tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu MKP không bị hạn chế chuyển nhượng 

15. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua: 

- Công ty mục tiêu phát hành cổ phiếu bổ sung 

- Công ty mục tiêu bị giải thể hoặc phá sản 

III. Thủ tục đăng ký bán cổ phiếu: xem chi tiết tại “Hướng dẫn thủ tục thực hiện” 

IV. Đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) 

1. Tại Hà Nội:  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

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

Điện thoại: 04.3928 8080   Fax: 04.3928 9888 

Website: www.bvsc.com.vn 

2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

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

Điện thoại: 08.3821 8564   Fax: 08.3821 8566  

CHỦ TỊCH HĐQT – HUỲNH THỊ LAN 

 
 


