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MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO MUA CÔNG KHAI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành 

thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO MUA CÔNG KHAI 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Sau khi kết thúc đợt chào mua, Santomas SDN BHD, báo cáo về kết quả đợt chào mua như sau: 

I. Tổ chức đăng ký chào mua công khai: 

a) Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai (đầy đủ): Santomas SDN BHD 

b) Tên giao dịch: Santomas SDN BHD 

c) Vốn điều lệ:  RM 5.665.000 

d) Địa chỉ trụ sở chính: LOT 15, Kawasan Miel, Kulim Industrial Estate, 09000 Kulim Kedah, Malaysia. 

đ) Điện thoại: 604-4892076     Fax: 604-4891758 

e) Nơi mở tài khoản: United Oversea Bank (Malaysia) Bhd Số hiệu tài khoản: 1723060767 

g) Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 200555H ngày 09 tháng 07 năm 1990 cấp bởi Malaysia 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Santomas là sản xuất các 
linh kiện và các chi tiết nhựa kỹ thuật chính xác bằng phương thức ép phun cho ngành công nghiệp ô tô, 
máy ảnh và tự động hóa văn phòng.  

Mã số: N/A 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Các linh kiện và chi tiết nhựa kỹ thuật chính xác bằng phương thức ép phun 
cho ngành công nghiệp ô tô, máy ảnh và tự động hóa văn phòng 

- Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của công ty: Ngành công nghiệp ô tô: 45%, máy ảnh 30%, tự 
động hóa văn phòng 12%. 

- Tổng mức vốn kinh doanh tại 1/9/2018: RM 5.665.000  

II. Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Santomas Việt Nam 

III. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu trước 
khi chào mua:  

Santomas SDN BHD là công ty mẹ nắm giữ 17.661.607 cổ phần, tương đương 84,5% vốn điều lệ của 
Công ty cổ phần Santomas Việt Nam. 

IV. Số lượng/tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua:  

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua là 418.037 cổ phiếu, tương đương 2% tổng số cổ phần đang lưu 
hành của CTCP Santomas Việt Nam. 

V. Số lượng cổ phiếu mua được trong đợt chào mua:  

418.037 cổ phiếu, tương đương 2% tổng số cổ phần đang lưu hành của CTCP Santomas Việt Nam 

VI. Số lượng/tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi chào mua của tổ chức/cá nhân chào mua đối với công 
ty mục tiêu: 
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