
1 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

 

Số:   03/HĐQTIII 

                                

           TP.HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2014 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  

ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU            

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành 

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 

2. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 26-28 Khu công nghiệp Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

4. Điện thoại: 08 37545839      Fax: 08 37545840 

5. Vốn điều lệ: 20.000.000 đồng 

6. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Quận 7, TP.HCM  

     Số hiệu tài khoản: 140314851000875 

7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300466144 thay đổi lần thứ 7 ngày 04 tháng 09 năm  

2014 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp. 

 Ngành nghề kinh doanh chính: 

 In ấn : In gia công các loại sách, báo, nhãn bao bì, lịch, catalog, vé số và các loại văn hoá phẩm 

cao cấp khác. 

 Mã số: 1811 

 Tổng mức vốn kinh doanh: 122.810.163.387 đồng (Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013) 

II. Mục đích phát hành cổ phiếu:  

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty. 

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:  

Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Công ty. Chi tiết phương án như 

sau: 

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần In số 7 

2. Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông 

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu                   

4. Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần 

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.000.000 cổ phần 

6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần 

7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phần 
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8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000 đồng 

9. Tỷ lệ phát hành: 2:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận 

được 1 cổ phiếu phát hành thêm) 

10. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu lũy kế đến 31/12/2013 cụ thể như sau: 

 + Quỹ đầu tư phát triển (31/12/2013): 10.000.000.000 đồng 

(Theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2013, Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2013 là: 

21.783.131.894 đồng) 

11.  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 01/2015 

      Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ 

bị hủy và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được. 

12.  Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. 

13.  Phương án sử dụng vốn (nếu có): Công ty phát hành cổ phiếu thưởng không thu tiền và không làm 

thay đổi nguồn vốn chủ sở hữu. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển thành 

vốn điều lệ Công ty. 

 

 

Nơi gửi: 

- Như trên 

- Lưu VT 

 

 

 

 

 




