THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5-CTCP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 585
Căn cứ Nghị quyết số 1357/NQ-TCT5 ngày 29/9/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty
XDCTGT5-CTCP về việc bán cổ phần (thoái vốn đầu tư) của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây
dựng công trình 585;
1.Tên doanh nghiệp có cổ phần của Tổng công ty XDCTGT5-CTCP:
CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 585
Địa chỉ: 88-88A Đường D2, Ph.25, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại: 028-62944007; Fax: 028-62944033
2. Ngành nghề kinh doanh:
Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi, thuỷ điện. Sửa chữa thiết bị
thi công, gia công cấu kiện thép và sản phẩm cơ khí khác; Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng
khu công nghiệp, cụm dân cư đô thị, xây dựng và kinh doanh nhà; Sản xuất sắt, thép xây dựng, cung
ứng vật tư, vật liệu xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu công cụ sản xuất hàng tiêu dùng, các loại
sản phẩm phục vụ cho sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, kinh doanh lưu trú du lịch, khách sạn,du
lịch lữ hành nội địa và quốc tế, sàn giao dịch bất động sản...
3.Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng;
Trong đó: Vốn của Tổng Công ty: 9.800.000.000 đồng
4. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.500 đồng/1 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán: 980.000 cổ phần
5. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Tổng công ty XDCTGT5-CTCP.
6. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư theo quy định của luật đầu tư số 67/2014/QH13
ngày 26/11/2014.
7. Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc:
- Thời gian: Trong giờ làm việc của các ngày làm việc từ ngày 16/10/2017 đến trước 16h30’
ngày 24/10/2017.
- Địa điểm: Cơ quan Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, số 77 Nguyễn Du – thành
phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0236 3886435; fax: 0236 3894420.
8. Nộp phiếu tham dự đấu giá:
Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại Tổng công ty 5, hoặc nộp dưới hình thức gửi thư
qua đường bưu điện đến Tổng công ty 5 chậm nhất 11h00’ ngày 25/10/2017.
9. Tổ chức đấu giá:
- Thời gian 14h00 ngày 25/10/2017;
- Địa điểm: Phòng 404, Cơ quan Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP: số 77
Nguyễn Du – thành phố Đà Nẵng.
10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:
Trong giờ làm việc của các ngày làm việc từ ngày 26/10/2017 đến trước 16h30’ ngày 30/10/2017
11. Thời gian hoàn trả tiền cọc:
Trong giờ làm việc của các ngày làm việc từ ngày 26/10/2017 đến trước 16h30’ ngày 01/11/2017
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên
website: www.cienco5.vn
12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt cọc và mua cổ phần:
- Tài khoản số: 580.10.000.336.031 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi
nhánh Bình Định.
- Đơn vị thụ hưởng: Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5-CTCP.
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2017
TM. HỘI ĐỒNG BÁN CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH
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