
        THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

        CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
          TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH

          Căn cứ công văn số 5202/UBCK-QLPH ngày 20/08/2015 của UBCKNN về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái
vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh. Tập đoàn Công nghiệp Cao
su Việt Nam thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH
- Địa chỉ: 433 đại lộ 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Việt Nam
- Điện thoại: (066) 3829579 Fax: (066) 3825578

2. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác.
3. Vốn điều lệ đăng ký: 750.000.000.000 đồng; Số lượng cổ phần đã phát hành 75.000.000 cổ phần; Số lượng cổ phần

đang lưu hành 72.655.316 cổ phần.
4. Tổng số cổ phần chào bán: 13.600.000 cổ phần
5. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt

Nam tại CTCO Xi măng Fico Tây Ninh
6. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
7. Cổ phần bán đấu giá:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông - Khối lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                       - Khối lượng đăng ký mua tối đa: 13.600.000 cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.987 đồng/cổ phần               - Bước khối lượng: 01 cổ phần
- Bước giá: 01 đồng - Tỷ lệ đặt cọc: 10%

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Theo quy định tại Quy chế bán đấu
giá phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại CTCP Xi măng Fico Tây Ninh

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 26/08/2015 đến 16h00 ngày 04/09/2015
10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16h00 ngày 23/09/2015 tại VCBS chi nhánh HCM
11. Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 24/09/2015
12. Địa điểm tổ chức đấu giá: VCBS chi nhánh HCM, lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, HCM
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần trúng đấu giá: Từ ngày 25/09/2015 đến 02/10/2015
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/09/2015 đến 30/09/2015

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website:
www.rubbergroup.vn, và www.vcbs.com.vn)

                                                                                                                                                Đại diện Tổ chức chào bán
                                                                                                                                   Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

                                                                                                                                (đã ký và đóng dấu)

http://www.vcbs.com.vn/

