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THÔNG BÁO
VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN

1.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển

2.

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH:

92 Nam Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

3.

ĐIỆN THOẠI:

08.38211486

4.

CÁC LOẠI CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH:

Fax: 08.38216274

4.1. Cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông Công ty
- Đối tượng phát hành:

Cổ đông Công ty

- Số lượng phát hành:

147.257 cổ phiếu (Một trăm bốn mươi bảy ngàn hai trăm
năm mươi bảy cổ phiếu)

- Tổng giá trị phát hành:

14.725.700.000 đồng (Mười bốn tỷ bảy trăm hai mươi lăm
triệu bảy trăm ngàn đồng)

4.2. Cổ phiếu thưởng cho nhân viên xuất sắc Công ty
- Đối tượng phát hành:

Nhân viên Công ty có thành tích xuất sắc, có cống hiến lâu
dài cho công ty, chưa phải là cổ đông hoặc là cổ đông
nhưng sở hữu số lượng cổ phiếu chưa tương xứng (những
nhân sự nằm trong Ban Điều hành Công ty và Hội đồng
Quản trị không thuộc diện xét thưởng).

- Số lượng phát hành:

23.000 cổ phiếu (Hai mươi ba ngàn cổ phiếu)

- Tổng giá trị phát hành:

2.300.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm triệu đồng)

4.3. Cổ phiếu thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty

5.

- Đối tượng phát hành:

Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty

- Số lượng phát hành:

46.000 cổ phiếu (Bốn mươi sáu ngàn cổ phiếu)

- Tổng giá trị phát hành:

4.600.000.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng)

CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH:

5.1. Loại cổ phiếu:
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Các cổ phiếu trên đây là cổ phiếu ưu đãi và sẽ đương nhiên
trở thành cổ phiếu phổ thông khi thỏa mãn các điều kiện tại
Mục 5.4 và Mục 5.5.
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5.2. Mệnh giá cổ phiếu:

100.000 đồng/cổ phiếu (Một trăm ngàn đồng mỗi cổ phiếu)

5.3. Giá phát hành:

100.000 đồng/cổ phiếu (Một trăm ngàn đồng mỗi cổ phiếu)

5.4. Điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông:
5.4.1. Đây là cổ phiếu ưu đãi nên chỉ được chuyển nhượng sau 03 (ba) năm kể từ ngày phát
hành.
5.5. Điều kiện chuyển nhượng và thu hồi cổ phiếu thưởng cho nhân viên xuất sắc và cho Hội
đồng Quản trị, Ban Điều hành:
5.5.1 Đây là cổ phiếu thưởng ưu đãi nên chỉ được chuyển nhượng sau 05 (năm) năm kể từ
ngày phát hành.
5.5.2 Cá nhân nhận thưởng phải làm việc tại Công ty ít nhất 03 (ba) năm kể từ thời điểm
chính thức phát hành cổ phiếu thưởng thì mới được hưởng quyền lợi đầy đủ đối với
các cổ phiếu thưởng ưu đãi nói trên.
5.5.3 Trường hợp cá nhân nhận thưởng mà nghỉ việc trước thời hạn 03 (ba) năm như đã nêu
tại Mục 5.5.2 thì Công ty sẽ đương nhiên thu hồi một phần cổ phiếu đã thưởng để làm
cổ phiếu quỹ mà không cần có sự đồng ý của cá nhân này. Mức thu hồi được tính căn
cứ theo tỷ lệ giữa thời gian nghỉ việc so với thời hạn quy định 03 (ba) năm.
5.5.4 Trường hợp cá nhân nhận thưởng vi phạm nội quy, quy định, thỏa ước lao động, luật
lao động và quy định pháp luật khác mà bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật
trước thời hạn 03 (ba) năm nói trên thì Công ty sẽ đương nhiên thu hồi một phần cổ
phiếu đã thưởng để làm cổ phiếu quỹ mà không cần có sự đồng ý của cá nhân này.
Mức thu hồi được tính căn cứ theo tỷ lệ giữa thời gian nghỉ việc so với thời hạn quy
định 03 (ba) năm.
5.6. Phương thức phát hành:

Phát hành thêm

5.7. Thời gian dự kiến phát hành:

31/10/2011

5.8. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 24/10/2011
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2011
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Tổng Giám đốc
Trần Tấn Phúc	
  
(Đã ký và đóng dấu)
	
  

2/2

