CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ
Địa chỉ: 35D Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu
Tel: (84.64) 3 834 784
Fax: (84.64) 3 839 925

V/v: Phát hành thêm cổ phiếu cho CĐHH
Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC – IC) xin trân trọng thông báo ngày chốt
danh sách cổ đông như sau:
- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
- Mã chứng khoán:
PXI
- Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10.000 đ (Mười nghìn đồng)
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng dự kiến phát hành:
27.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành:
10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền:
12:11
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:
05/07/2012
- Ngày đăng ký cuối cùng:
09/07/2012
- Cổ đông đăng ký thực hiện quyền và chuyển nhượng quyền: 18/07/2012 – 10/08/2012
- Cổ đông nộp tiền thực hiện quyền: 18/07/2012 – 14/08/2012
- Ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu dự kiến: 03/10/2012
- TK phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 622.704.060.087.989 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc
tế Việt Nam(VIB) - Số 1 K1 – Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu.
Số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ
phần thập phân sẽ bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.050 cổ phần. Khi đó, cổ
đông A sẽ được quyền mua cổ phiếu với số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là (1.050: 12) x11 = 962,5
cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống
đến hàng đơn vị là 962 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ làm tròn xuống không được thực
hiện quyền.
- Quyền mua cổ phiếu được tự do chuyển nhượng nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
 Địa điểm và thủ tục thực hiện
Đối với chứng khoán đã lưu ký: tại các đơn vị thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Các cổ đông nhận làm thủ tục đăng ký thực hiện quyền tại Phòng Tài
chính kế toán - CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí– 35D Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng
Tàu, điện thoại:( 84.64) 3 834 784, Fax: (84.64) 3 839 925. Khi làm thủ tục đăng ký thực hiện quyền, đề
nghị Quý cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp làm hộ thủ tục
phải có giấy ủy quyền hợp pháp và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trân trọng thông báo.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hồ Sỹ Hoàng

