
 

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA VÀ  

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM 

 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 78/GCN-UBCK do Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/11/2016, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết 

bị, và kiểm định xây dựng – CONINCO thông báo tới các cổ đông về thủ tục chuyển 

nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm như sau:  

I. HƯỚNG DẪN CHUNG  

- Cổ phiếu phát hành thêm được chào bán cho cổ đông hiện hữu thuộc danh sách 

người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác 

nhận tại ngày đăng ký cuối cùng và được phân bổ theo tỷ lệ sở hữu của các cổ đông 

tại Công ty.  

- Cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng. 

- Các cổ đông thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu theo quy 

định. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng một lần, 

không được phép chuyển nhượng cho người thứ ba. 

II. ĐỐI VỚI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐÃ LƯU KÝ 

Đề nghị Quý cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền 

mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký 

cổ phiếu CNN. Các mẫu biểu thực hiện quyền sẽ do công ty chứng khoán cung cấp cho 

Quý cổ đông. Các cổ đông khi không có nhu cầu mua cổ phiếu phát hành thêm được 

chuyển nhượng quyền mua cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần, 

không được phép chuyển nhượng cho người thứ ba. 

III. ĐỐI VỚI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHƯA LƯU KÝ 

1. Thủ tục chuyển nhượng quyền mua cho người khác (đối với chứng khoán chưa 

lưu ký) 

 Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 16/12/2016 đến ngày 04/01/2017 

Các cổ đông khi không có nhu cầu mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển 

nhượng quyền mua cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần, không 

được phép chuyển nhượng cho người thứ ba.  

Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng một phần quyền mua hoặc chuyển nhượng toàn 

bộ quyền mua cho người khác đến làm thủ tục tại địa chỉ: 



 

 

Phòng P.602 – trụ ở chính Công ty - Số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.  

 

 

 

Cán bộ thụ lý: bà Phan Mỹ Anh -  ĐT: 043.8523706  * 602 

ĐTDĐ: 0947251859  

 Hồ sơ chuyển nhượng hợp lệ bao gồm 

 Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu  (02 bản gốc/sao công chứng) theo 

mẫu ban hành của CONINCO, có chữ ký hợp lệ của người chuyển nhượng 

quyền và người nhận chuyển nhượng quyền mua. 

 Bản photo chứng minh thư của người chuyển nhượng và người nhận chuyển 

nhượng quyền mua. 

- Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền mua nêu trên thì người nhận 

chuyển nhượng (hoặc người chuyển nhượng nếu còn quyền mua chưa chuyển 

nhượng hết) hoàn thiện thủ tục đăng ký mua cổ phiếu theo quy định của Công ty. 

- Trường hợp cổ đông ở xa không có điều kiện đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền 

tại Công ty có thể làm Giấy uỷ quyền hợp lệ có xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền, phường, xã cho một người khác đến làm thủ tục. 

 

2. Thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu 

 Thời hạn thực hiện quyền mua (đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu): từ 

ngày 16/12/2016 đến ngày 06/01/2017. 

 Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu hợp lệ bao gồm: 

 Giấy đăng ký mua cổ phiếu (01 bản gốc/sao công chứng) theo mẫu ban hành của 

CONINCO, có chữ ký hợp lệ của người sở hữu quyền mua. 

 Bản photo chứng minh thư của người sở hữu quyền mua. 

 Bản sao hợp lệ Ủy nhiệm chi hoặc Giấy nộp tiền mua cổ phiếu (nếu thực hiện 

chuyển khoản tiền mua cổ phiếu) 

 Các hình thức đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: 

Cổ đông thực hiện quyền thông qua chuyển khoản: 



 

 

 Điền vào mẫu Giấy đăng ký mua chứng khoán và chuyển khoản tiền thực hiện 

quyền vào tài khoản phong tỏa của Công ty: 

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây 

dựng – CONINCO 

Số tài khoản: 020044590450 

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tôn Thất 

Tùng 

 

 Trên Ủy nhiệm chi hoặc Giấy nộp tiền phải ghi nội dung sau: 

Nội dung: Nộp tiền mua ….........cổ phiếu phát hành thêm CNN của cổ đông (Họ 

và tên)................... CMND số.......…… 

 Sau khi chuyển khoản tiền mua, cổ đông nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký mua gồm 

Giấy đăng ký mua chứng khoán, kèm theo Ủy nhiệm chi hoặc Giấy nộp tiền 

chứng minh đã nộp tiền mua cổ phiếu về Phòng tài chính kế toán Công ty: số 4 

Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội (Nếu không đủ các chứng từ trên thì việc đăng 

ký mua của khách hàng coi như không hợp lệ) 

 Để đảm bảo thời hạn thực hiện quyền, sau khi hoàn thành thủ tục thực hiện 

quyền, cổ đông có thể fax trước các giấy tờ nêu trên về văn phòng Công ty theo: 

Fax:  04.35741708   ĐT: 04.38523706 * 602 hoặc  * 209 

Cán bộ thụ lý:  bà Phan Mỹ Anh    ĐTDĐ: 0947251859  

 

 Lưu ý: 

1. Cổ đông có thể đăng ký thực hiện mua một phần hoặc mua hết số lượng cổ phiếu 

được mua. 

2. Trong trường hợp cổ đông thực hiện quyền từ xa: Toàn bộ hồ sơ chuyển  nhượng 

quyền mua và thực hiện quyền mua phải được gửi thư và đảm bảo thời hạn quy 

định về:  

Phòng tài chính kế toán Công ty – P.207 Số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.  

ĐT  04.38523706 * 207 ; * 209 

3. Đề nghị các cổ đông nộp đúng số tiền tương đương với số chứng khoán đặt mua 

đồng thời nộp đúng thời hạn đặt mua theo thông tin nêu tại Thông báo thực hiện 

quyền mua cổ phiếu mà cổ đông đã nhận được. 



 

 

4. Mẫu Giấy đăng ký mua chứng khoán và Giấy chuyển nhượng quyền mua chứng  

khoán được đăng tải trên website của Công ty: www. coninco.com.vn 

5. Giải đáp thắc mắc: 

Mọi thắc mắc giải đáp về hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền 

mua cổ đông liên hệ với:  

1. Ông Lê Xuân Tường – TP.TCKT CONINCO 

2. Bà Ngô Thanh Nguyên – Ban thư ký Công ty  

 

http://www.pharimexco.com.vn/

