
 
 
 

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU  
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTOMAS VIỆT NAM (“SVJ”) 

 

1. Tổ chức chào mua: Santomas SDN BHD (“SSB”)  

- Tên giao dịch: Santomas SDN BHD  

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

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

- Mã cổ phiếu giao dịch: N/A 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 200555H do Malaysia cấp ngày 9/7/1990. 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất linh kiện và chi tiết nhựa kỹ thuật chính xác cho ngành 

công nghiệp oto, máy ảnh và tự động hóa văn phòng. 

- Mã số: N/A 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: linh kiện và chi tiết nhựa kỹ thuật chính xác cho ngành công nghiệp oto, 

máy ảnh và tự động hóa văn phòng. 

2. Thông tin về đợt chào mua công khai:  

- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Santomas Việt Nam (“SVJ”)  

- Mã cổ phiếu: SVJ 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP  

- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không 

có bất kỳ giới hạn nào khác.  

- Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện chào mua: 18.079.644 cổ phiếu tương ứng với 86,5% 

tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu SVJ. 

- Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua: Không hạn chế 

- Giá chào mua: 28.000 đồng/cổ phiếu 

- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của 

Công ty 

- Thời hạn đăng ký chào mua: từ ngày 24/12/2018 đến ngày 14/01/2019 

- Đối tượng và điều kiện tham gia: Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Santomas Việt Nam 

được tự do chuyển nhượng.  

3. Đại lý thực hiện việc chào mua: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội 

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

http://santomas.com.vn/
http://www.ssi.com.vn/
http://www.ndh.vn/

