
 

 

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI 

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (“DHG”) 

 

1.  Tổ chức chào mua: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THUỐC TAISHO 

- Tên giao dịch: TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 

- Địa chỉ trụ sở chính: 1-24-3 chome, Takada, Toshima-ku, Tokyo, 170-8633, Nhật Bản 

- Điện thoại: +81-3-3985-1304    Fax: +81-3-3984-7061 

- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: giấy đăng ký công ty Nhật Bản số 0133-01-006867 thành lập 

ngày 25 tháng 3 năm 1928 được cấp tại Nhật Bản 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: chế tạo, buôn bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược mỹ phẩm, mỹ 

phẩm 

 

2.  Thông tin về đợt chào mua công khai 

- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang 

- Mã cổ phiếu: DHG 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP 

- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của công ty mục tiêu được 

tự do chuyển nhượng/  

- Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua 9.232.647 (Chín triệu hai trăm ba mươi hai ngàn sáu trăm bốn 

mươi bảy) cổ phiếu, tương đương 7,06% vốn điều lệ của công ty mục tiêu 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 41.838.743 cổ phiếu, tương ứng với 

32,00% tổng số vốn điều lệ của công ty mục tiêu 

- Giá chào mua: 120.000 đồng/cổ phiếu  

- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Tiền mặt sẵn có 

- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán của Nhà đầu tư: từ ngày 19/7/2018 đến ngày 17/8/2018 

- Đối tượng và điều kiện tham gia: Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được 

tự do chuyển nhượng. 

 

3.  Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 

- Cổ đông bán điền Mẫu đăng ký bán DHG và gửi về SSI trước 16:00 ngày 17/8/2018. 

- Thủ tục và hướng dẫn chào mua công khai chi tiết được đăng tải trên website: www.ssi.com.vn; 

http://ndh.vn. 

 


