CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC
PHẨM MEKOPHAR
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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---------------Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2014

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực
hiện quyền

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn
từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi:

Tên TCPH:

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Tên giao dịch: MEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính:

Số 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp HCM

Điện thoại:

(848) 3865 0258

Fax: (848) 3865 0394

Sàn giao dịch: cổ phiếu chưa niêm yết/ đăng ký giao dịch
Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng
cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar

Mã chứng khoán:

MKP

Mã ISIN:

VN000000MKP6

Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:

10.000 đồng/ cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 20 /06/2014
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
nêu trên.
Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hangltt@mekophar.com
1. Lý do và mục đích
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Nội dung cụ thể
-

Tỷ lệ thực hiện quyền: 05:01 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách
hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
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-

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực
hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập
phân (nếu có) sẽ không tính.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.588 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
Với tỷ lệ thực hiện quyền 05:01, Ông A sẽ nhận được 1.588 x 1 : 5 = 317,6 cổ phiếu mới.
Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 317 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,6 sẽ được hủy.

-

Địa điểm thực hiện:
•

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng
vốn tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

•

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành
tăng vốn tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar - Số 297/5
Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) .
Khi làm thủ tục nhận cổ phiếu, Quý cổ đông mang theo CMND/ Hộ Chiếu còn thời
hạn sử dụng, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền.

•

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

CTCP HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
Nơi nhận:
- Như trên;

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

- Lưu VP.

DS. HUỲNH THỊ LAN

* Tài liệu đính kèm
1. Bản sao hợp lệ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Thông báo của UBCK về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành.
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