
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 203/GCN-UBCK do Chủ

tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/09/2021)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

2. Tên viết tắt: Indochine Imex.,JSC

3. Địa chỉ trụ sở chính: 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt

Nam

4. Số điện thoại: 028.3810.7899 Fax: 028.3810.7218 Website: https://dongduongcorp.com.vn/

5. Vốn điều lệ: 285.199.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi lăm tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, bốn

trăm ba mươi nghìn đồng)

6. Mã cổ phiếu: DDG

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –

chi nhánh An Phú, TPHCM Số hiệu tài khoản: 1606.2010.37018

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0310103090 do Sở Kế hoạch và Đầu

tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/06/2010, cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 23/03/2021

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống(không

hoạt động tại trụ sở), Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước

đá; Công nghệ sấy bã hèm; Công nghệ sấy mủ cao su.Mã ngành: 3520

Sản phẩm, dịch vụ chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn mùn cưa, tro

trấu, bã mía; Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm); Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng

đường ống (không hoạt động tại trụ sở); Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không

khí và sản xuất nước đá; Công nghệ sấy bã hèm; Công nghệ sấy mủ cao su.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có

II. Mục đích chào bán:Đầu tư mua máy móc thiết bị, mở rộng nhà máy, mua sở hữu các công ty

cùng ngành và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

III. Phương án chào bán:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 28.519.943 cổ phiếu (Hai mươi tám triệu, năm trăm mười

chín nghìn, chín trăm bốn mươi ba cổ phiếu)

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Tổng giá trị vốn huy động: 285.199.430.000 đồng(Hai trăm tám mươi lăm tỷ, một trăm chín mươi

chín triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng)

https://dongduongcorp.com.vn/


6. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1 cổ phiếu

8.Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 15/11/2021

9.Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng

ký mua và nộp tiền mặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng

ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp

Xuất nhập khẩu Đông Dương, địa chỉ: 308 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí

Minh và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 15/11/2021

11.Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Số tài khoản: 1016123530

Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Phú Nhuận

12. Các tổ chức liên quan:

Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Số 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838 205944/47 Fax: 02838 205942

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông

Dương và Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng


