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THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN ĐỂ THOÁI VỐN CỦA BỘ XÂY DỰNG 

TẠI TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP 
 

1. Tên doanh nghiệp có cổ phiếu bán đấu giá: Tổng công ty Viglacera - CTCP 

- Địa chỉ: Tầng 16 & 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: (024) 3553 6660   Fax: (024) 3553 6671 

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng. 

3. Vốn điều lệ: 4.483.500.000.000 đồng, tương đương 448.350.000 cổ phần 

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

5. Mã chứng khoán: VGC 

6. Sàn giao dịch: HNX 

7. Số lượng cổ phần bán đấu giá để thoái vốn: 80.579.262 cổ phiếu tương đương 17,97% tổng 

số cổ phần đã phát hành theo vốn điều lệ thực góp) 

8. Giá khởi điểm: 23.000 đồng/cổ phần 

9. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần 

của Bộ Xây dựng sở hữu tại Tổng công ty Viglacera - CTCP do HNX ban hành. 

10. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 

11. Đặt cọc đấu giá: 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. 

12. Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và đặt cọc:  
+ Địa điểm: tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá; 

+ Thời gian: từ ngày 07/03/2019 đến 15h30 ngày 22/03/2019 

(Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc, riêng ngày 22/03/2019 chỉ 

đăng ký đến 15h30). 

+ Thời gian chậm nhất các đại lý đấu giá chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư và thông báo kết 

quả đăng ký cho SGDCKHN: Chậm nhất 9h00 ngày 26/03/2019; 

13. Địa điểm công bố thông tin: Trụ sở Tổng công ty Viglacera - CTCP, HNX. 

14. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Từ ngày 07/03/2019 đến 16h00 ngày 

27/03/2019 tại các đại lý đấu giá. 

15. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: 

+ Thời gian: 08h30 ngày 29/03/2019 

+ Địa điểm: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội. 

16. Giá thanh toán tiền mua cổ phần 
+ Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu của Tổng 

Công ty tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá của nhà đầu tư thì nhà đầu tư phải thanh 

toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai; 

+ Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ 

phiếu của Tổng Công ty thấp hơn giá trúng đấu giá của nhà đầu tư thì nhà đầu tư phải thanh 

toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá. 

17. Thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 30/03/2019 đến ngày 05/04/2019. 

18. Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: 02/04/2019 đến ngày 05/04/2019. 

(Nhà đầu tư có thể tham khảo thông tin chi tiết: Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần, 

Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website của www.hnx.vn; www.mbs.com.vn; 

http://www.viglacera.com.vn) 
 

http://www.viglacera.com.vn/

