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BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN
VỐN CHỦ SỞ HỮU
Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
Địa chỉ trụ sở chính: Số 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp HCM
Điện thoại: 083 8650 258
Fax: 083 8650 394
I. Cổ phiếu dự kiến phát hành
1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar
2. Vốn điều lệ trước phát hành: 105.659.320.000 đồng.
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 10.288.286 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 277.646 cổ phiếu.
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
6. Mã chứng khoán (nếu có): MKP.
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.057.657 cổ phiếu.
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Việc tăng vốn điều lệ nhằm mục đích tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, cũng như
nâng cao hình ảnh và qui mô công ty để thu hút được nhiều khách hàng lớn trong và ngoài
nước để tăng cường năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở
hữu: 20/06/2014.
11. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2014 (MKP là cổ phiếu chưa đăng ký niêm yết/
đăng ký giao dịch).
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: tháng 7 năm 2014.
II. Kết quả phát hành cổ phiếu
1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.057.481 cổ phiếu.
2. Số cổ đông được phân phối: 748 cổ đông.

3. Phương thức 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.
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 27/06/2014) 12.623.413 cổ phiếu, trong đó:
-

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.345.767 cổ phiếu.

-

Số lượng cổ phiếu quỹ: 277.646 cổ phiếu.
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