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THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CÔNG TY TNHH MTV MUỐI VIỆT NAM
Tên doanh nghiệp cổ phần hoá: Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam.
Địa chỉ: Số 5-7 Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Ngành nghề kinh doanh: Khai thác muối, bán buôn gạo...
Vốn điều lệ dự kiến: 43.691.200.000 đồng; tương đương: 4.369.120 cổ phần (tính theo
mệnh giá).

Trong đó:
-

Cổ phần Nhà nước (Tổng công ty Lương thực Miền Bắc) nắm giữ: 2.839.928 cổ phần,
chiếm 65% vốn điều lệ.
- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược:0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 249.800 cổ phần, chiếm 5,72% vốn điều lệ.
- Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 1.279.392 cổ phần,
chiếm 29,28% vốn điều lệ.
- Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần, chiếm
0% vốn điều lệ.
5. Giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phần.
6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 02, Phan Chu
Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong nước đủ điều kiện theo quy định tại
Quy chế đấu giá. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đấu giá cổ phần.
8. Thời gian và địa điểm phát đơn:
- Thời gian: Từ ngày 11/03/2021 đến 15h30 ngày 05/04/2021
- Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá chi tiết tại Quy chế đấu giá .
9. Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc:
- Thời gian: Từ ngày 11/03/2021 đến 15h30 ngày 05/04/2021
- Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá và thông tin chi tiết tại Quy chế đấu giá .
10. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu tham dự đấu giá:
- Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 08/04/2021
- Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá và thông tin chi tiết tại Quy chế đấu giá.
11. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
- Thời gian: 8h30 ngày 12/04/2021
- Địa điểm: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 02, Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

NOTICE OF THE INITIAL PUBLIC OFFERING
VIETNAM NATIONAL SALT COMPANY LIMITED
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Name of Issuing Organization: Vietnam National Salt Company Limited.
Address: No. 5-7 Hang Ga, Hang Bo Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.
Main bussiness lines: Salt extraction, Rice wholesales...
Estimated Charter capital: 43,691,200,000 VND; equivalent: 4,369,120 shares (at par
value).

In which:
-

State owned shares (Vietnam Northern Food Corporation Ltd): 2,839,928 shares,
accounting for 65% of charter capital.
- Shares sold to strategic investors:0 share.
- Shares sold at preferential treatement to employees: 249,800 shares, accounting for
5,72% of charter capital.
- Shares sold to the trade union in the enterprise: 0 share.
- Shares auctioned to common investors: 1,279,392 shares, accounting for 29,28% of
charter capital.
- Shares sold by stock method (underwriting; bookkeeping): 0 shares.
5. Starting price: 21.300 VND/share.
6. Name, address of Auctioneer: Hanoi Stock Exchange - No. 02, Phan Chu Trinh, Hoan Kiem,
Ha Noi, Viet Nam.
7. Conditions for participating in the auction: Domestic organizations and individuals fully
satisfy the conditions prescribed in the Auction Regulation. Foreign investors are not
allowed to participate in the share auction.
8. Time and location of filing:
- Time: From 11/03/2021 to 15:30 on 05/04/2021.
- Location: at the auction agency detailed in the Auction Regulation.
9. Time and place of application and deposit:
- Time: From 11/03/2021 to 15:30 on 05/04/2021.
- Location: at the auction agency detailed in the Auction Regulation .
10. Time and place of receiving Auction entry slips:
- Time: no later than 16:00 on 08/04/2021.
- Location: at the auction agency detailed in the Auction Regulation .
11. Time and location for auction
- Time: 8:30 on 12/04/2021.
- Location: Hanoi Stock Exchange - No. 02, Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi, Viet Nam.

