
UBCKNN: chấp thuận về nguyên tắc việc đăng 
ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký chào bán cổ phiếu 
ra công chúng của Công ty tại văn bản số 2554/UBCK-QLPH ngày 31/12/2008 như sau: 
        Đối với phát hành riêng lẻ, Công ty tự chịu trách nhiệm và nêu rõ điều đó trong bản cáo bạch. Để 
tiếp tục hoàn tất thủ tục cấp chứng nhận đăng ký chào bán, đề nghị Quý Công ty thực hiện các yêu cầu 
sau đây: 
       1. Gửi cho UBCKNN 06 bản cáo bạch chính thức (bao gồm đầy đủ ngày tháng, chữ ký và phụ lục 
tại quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007) để UBCKNN chấp thuận trước khi cấp giấy chứng 
nhận đăng ký chào bán cổ phiếu. 
        2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu, 
Công ty phải công bố bản thông báo phát hành trên 03 số liên tiếp của 01 tờ báo điện tử hoặc báo viết 
theo quy định tại Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính. Nội dung bản thông 
báo phát hành phải bao gồm khoản mục phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Bản dự thảo thông 
báo phát hành phải được gửi cho UBCKNN trước khi thực hiện việc công bố thông tin ra công chúng. 
       3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Công ty phải báo cáo kết quả đợt 
chào bán cho UBCKNN kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả về số tiền thu 
được trong đợt chào bán và danh sách có chữ ký của người lao động tham gia mua cổ phiếu theo quy 
định. 
           Đề nghị Công ty hoàn chỉnh hồ sơ gửi về UBCKNN để chúng tôi hoàn thành thủ tục cấp giấy 
chứng nhận. 

 


