CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip — Tir do — Hanh phüc

CONG BO ThÔNG TIN
YE DOT CHAO MUA CONG KHAI CO PHIEU KHW
K(nh gui: Uy Ban Chfrng Khoán Nhà Ntró'c
SÔ Giao Djch Chtrng Khoán Ha Ni
Cong Ty Co Phân Chu'ng Khoán SSI

— Can cr Nghj djnh s 58/2012/ND-CP ngày 20/07/20 12 cüa Chmnh phü quy djnh chi tiêt và
htrâng dan thi hAnh mOt so diêu cüa Lust Chüng khoán và Lut süa dôi, bô sung mt so diêu
cüa Lut Chirng khoán;
— CAn cir Thông tu s6 162/201 5/TT-BTC ngày 26/10/2015 cüa B Tài chInh huOng dn vic
chAo ban chüng khoán ra con chüng, chAo ban cô phiêu dê hoán dôi, phát hành them cô
phiêu, mua lai cô phiêu, ban cô phiêu qu và chào mua cong khai cô phiêu;
— CAn cir cOng vAn s 397OIUBCK-QLCB ngày 24/06/20 19 cüa Uy ban Ching khoán Nhà
nuôc chap thun ye vic chào mua cOng khai cô phiêu KHW.
COng ty C phAn Ca Din Lanh (REE) xin cong b thông tin v dçrt chào rnua cong khai c6
phiêu KHW nhu sau:
IGió'i thiu v to chirc chào mua cong khai:
1- Ten to chic dAng k chào mua cOng khai (day dü): Cong Ty Co Phân Ca Din L?nh
2- Ten giao djch: Cong Ty Co Phân Ca Din Lnh
3- Von diêu 1: 3.100.588.410.000 dOng
4- Dja chi tri1 so chinh: 364 Cong HOa, P.13, Q.Tân BInh, Tp.Hô ChI Minh
5- Diên thoti: 84-28-38100017
- Fax: 84-28-38100337
6- CAn cr pháp 1 hot dng kinh doanh:
— Giy chirng nhn ding k doanh nghip Se,: 0300741143 cp 1n dAu• ngày 29/12/1993,
thay dôi lan th 25 ngày 03/06/20 16.
— Nganh ngh kinh doanh chü yu:
• Lap dt h th6ng cp, thoát nuOc, là si.rOi và diu hOa khOng khI - Ma Se,: 4322.
• San xuAt, truyn tAi vA phan ph6i din — MA so: 3510
• Khai thác, xO 1 vA cung cap nuOc (khong hot dng ti tri,i sO) — MA so: 3600
• Kinh doanh bat dng san, quyn s diving dat thuOc chü sO hüu, chü sO ding hoc di
thuê—MAsô: 6810
SAn phamldjch vi chInh: Ca din 1nh (M&E), may 1nh hiu Reetech, din näng, nuOc
sach, kinh doanh bat dng sAn.
II1.
2.
3.
4.
5.

Ten cong ty mile tiêu:
Ten cong ty mi1c tiêu: Cong ty C phn Cap thoAt nuOc KhAnh Hôa
Dja chi: 58 Yersin, P.Phuang Sài, Tp.Nha Trang, Vit Nam
Von diêu 1: 260.000.000.000 dOng
SO lucmg cO phiêu dA phát hAnh: 26.000.000 cô phiêu
Mnh giA: 10.000 dOng/cô phiêu
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6. Cong ty mic tiêu là cong ty dai chüng giao djch trên san giao djch Upcom vdi ma chirng
khoán KHW.
7. Loai cô phiêu clang k chào mua: cô phiéu phô thông không bj giâi han chuyên nhuqng
hoc bat k' giâi han nào khác.
8. Dôi tuçlng chào mua: cô dông so hu Co phiêu cong ty miic tiêu duçic tu do chuyên
nhirçing.
III- Miquan h gifra t chu'cchIo mua cong khai vôi cong ty mic tiêu:
Là tO chiic Co lien quan (Co dông cO dai din là thành viên Hi dOng Quán trj tai Cong
ty Co phân Cap thoát nuOc Khánh HOa).
IV- S lirçrng, t3) 1 näm gifr c phiêu cüa t chtrc chào mua dôi vói cong ty iniic tiêu
trircvc khi chào mua:
s6 hrçmg c phiu nm gitt hin tai là 6.460.600 c phiu, tuclng ducing 24,85% v6n
diêu l cüa Cong ty Co phân Cap thoát nisOc Khánh HOa.
S hrqng, t 1 c phiêu dir kiên thirc hin chào mua:
— s6 luqng c6 phiu dr kin thrc hin chào mua là 5.460.000 cO phiêu, tircvng dung 21%
von diêu l cüa Cong ty Co phân Cap thoát nuOc Khánh Hôa.
— T' l c phiu dir kin nm giü sau khi thirc hin chào mua là 45,85% vin diu l cUa
Cong ty C phAn Câpthoát ni.rOc Khánh HOa.

V-

VI- Giá chào mua:

Giá chào mua là 27.300 dông/cô phiu (bang chl: Hai mwcti bay nghIn ba tram dng
trên m5t cô phiêu).
Giá chào mua s giàm tl.rong irng sau ngày "khong huOng quyn" khi Cong ty C phn
Cap thoát ni.rOc Khánh HOa cong bô chôt ngày clang k cuOi cüng dê chi trâ cô tirc nãm
2018.
Nguyen lc xác dinh giá:
Theo Dim (a) Khoãn 1 Diu 48 cüa Nghj djnh 58/2012/ND-CP, "mrc giá chào mua
không duqc thâp hn bInh quân giá tham chiêu cO phiêu cüa cOng ty mic tiêu do SO
giao djch chrng khoan cong bô trong thOi han 60 ngày và khOng thâp hn giá mua cao
nhât lien tnrOc ngày gri ban clang k chào mua cüa to chxc, Ca nhân thi,rc hin chào
mua dOi vOi cO phiu cüa cong ty mic tiêu trong thOi gian nay".
Giá tham chiu cüa c phiu KHW bInh quân trong thOi han 60 ngày lin truOc ngày
gri bàn clang k chào mua cOng khai nay (tü ngày 27/02/20 19 den ngày 27/05/20 19) là
24.913 d1ng/di phiêu.
Nu trong thOi gian chào mua, Cong ty C phn Cp thoát nuOc Khánh Hôa thông báo
chOt Danh sách cô dông dé th%rc hin quyên chi trã cô tüc näm 2018 vOi t' l chi trá là
8%/mnh giá (theo nhu Nghj quyêt Dai hOi dông cô cong thuarng niên to chirc ngày
20/04/2019 cüa Cong ty Co phân CAp thoát nuOc Khánh HOa), thi giá chào mua cong
khai cô phiêu KHW s là 26.500 dônglcô phiêu (bang chü: Hal miwi sáu nghIn nàm
tram dông trên m5t có phiêu).
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VII- Ngun von thirc hin chào mua:
Ngun v6n chü sâ hüu cüa t chüc chào mua:
V6n chü si hUu cüa cOng ty:

• T.i ngày 3 1/12/2018 (dA kim toán): 9.928.368.333.646 dng
• Tai ngày 31/03/2019(chiiakimtoán): 9.705.631.894.441 dng
Ngun tin mt và các khoãn tuong di.rmg tin cUa cong ty:
• Ti ngày 31/12/2018 (dA kim toán): 1.865.096.744.967 dng
• Ti ngày 31/03/2019 (chua kim toán): 1.645.023.948.911 dng
VIII- Phiroiig pháp xác d!nh giá chuyn diii (trong trirèng hçp hoán di Co phan):
Khong có
IX- Mic dIch chào mua vã dr kiên k hoch hoat dng, kinh doanh san khi thyc hin
chào mua:

1. Myc dIch chào mua: tang t' 1 s0 hru c phiu tti Cong ty C phn CAp thoát nuàc
Khánh Hôa.
2. Dr kin k hoach hoat dng, kinh doanh sau khi thirc hin chào mua:
- Tip tyc phát trin cac ngành ngh, linh vrc kinh doanh hin tai cüa Cong ty C6 phAn
Cap thoát nuâc Khánh Hôa.
- Tip tyc sir dyng các lao dng hin nay dang lam vic tai Cong ty C6 phAn CAp thoát
nuâc Khãnh Hàa theo dung quy djnh cüa pháp 1ut.
X-

Thoi dim dãng k chào rnua cong khai Va thôi h4n dir kiên hoàn tat vic chão
mua: ttr ngày 04/07/20 19 den ngày 02/08/20 19.

XI- Diu kin hüy bó dot chào mua cong khai (nêu có):
Các diu kin trong GiAy dang k chào mua cong khai nay duqc Cong ty C phn C
Din Lanh 1p vâi giã thuyêt là Cong ty Co phân Cap thoát nuàc Khánh Hôa dang hoat
dng bInh thi.rng và các thông tin cong bô bôi Cong ty Co phân Cap thoát nuOc Khánh
Hôa là day dU và minh bach. Trong thi han chào mua, Cong ty C phân Co Din Lanh
duqc quyên rtt 'ai hoc diu chinh h so dang k chào mua a cong bô khi xãy ra mt
trong các trithng hqp sau day:
s6 hrcmg c phiu cac c dong Cong ty C phAn CAp thoát ntrâc Khánh HOa däng k
ban không dat so krng ma Cong ty Co phân Co Din Lanh dãng k chào mua;
2. COng ty C phn CAp thoát nuâc Khánh Hôa thrc hin tang hoc giám so luqng Co
phân có quyên biêu quyêt bat hInh thirc nào. VI dy nhu tách, gp cô phiêu hoc
chuyên dOi cO phân uu däi, chuyên dôi t trái phiêu, v.v...;
3. COng ty C phAn CAp thoát nuàc Khánh Hôa giám vn c phAn;
4. Cong ty C phn CAp thoát nuc Khánh Hôa phát hành c phiu b sung d tang von
diêu l;
5. Cong ty C phAn CAp thoát nuOc Khánh HOa ban toàn b hotc rnt phn hoat dng
kinh doanli hoc tài san.

n
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XII- Thô'i hn và phirong thñ'c thanh toán:
Theo phirnng thCrc giao djch chào mua cong khai. Th?c hin thông qua Cong ty chirng
khoan duçic chi djnh lam Di l chào mua, theo huâng dn cüa Trung tam Lixu k
Chirng khoán Vit Nam va S Giao djch Chtrng khoán Ha Ni.
XIII- Ten cong ty chtrng khoán lam di l thic hin vic chão mua:

Cong ty Co phân Chuing khoán SSI
Dja chi: 72 Nguyn Hue, P.Bn Nghé, Q. 1, Tp.H ChI Minh, Vit Nam
Diên thoi: 84-28-3 824 2897
Fax: 84-28-3 824 7409
Website: www.ssi.com.vn
Tp.H ChiMinh, ngày26 tháng 06nám 2019
CONG - O4HAN CO DIN LiNH
NGI'IMNTHEO PHAP LUAT
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Mai Thanh
Giám Doe
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