
 

 

 

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ 

MUA CỔ PHẦN 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ  

THUỘC SỞ HỮU CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM  

 

  Căn cứ theo Quyết định số 06/QĐ-GĐ ngày 03/11/2020 của Giám đốc Chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội 

về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Tư 

vấn đầu tư thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá 

mua cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ 

phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư như sau: 

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 956.970 cổ phần 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

- Giá khởi điểm: 14.100 đồng/ cổ phần 

- Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 05 nhà đầu tư 

-  Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 1.915.970 cổ phần 

-  Kết quả đấu giá  

 + Thời gian đấu giá: 9h00 ngày 24/11/2020 

 + Tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh TP.HCM Công ty cổ phần Chứng khoán 

Sài Gòn – Hà Nội 

 + Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua hợp lệ: 1.915.970 cổ phần 

 + Giá trúng cao nhất: 14.200 đồng/ cổ phần 

 + Giá trúng thấp nhất: 14.200 đồng/ cổ phần 

 + Giá trúng bình quân: 14.200 đồng/ cổ phần 

 + Tổng số cổ phần trúng đấu giá: 956.970 cổ phần 

 + Giá đặt cao nhất: 14.200 đồng/ cổ phần 

 + Giá đặt thấp nhất: 14.100 đồng/ cổ phần 

 + Khối lượng đặt cao nhất: 956.970 cổ phần 

 + Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần 

+ Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư 

+ Tổng số giá trị trúng giá: 13.588.974.000 đồng 

Trân trọng thông báo./. 

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và 

các website: www.shs.com.vn; www.rubbergroup.vn; www.cicvrg.com.vn 

http://www.shs.com.vn/
http://www.rubbergroup.vn/

