BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Số: 1389/TB-SGDHCM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký làm đại lý đấu giá
Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Trung tâm
Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo
việc tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc
Liêu như sau:
1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu
2. Địa chỉ: Số 41 Hai Bà Trung, khóm 3, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Quét dọn, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải,
thoát nước công cộng, công viên cây xanh và chiếu sáng công cộng; Thực hiện công
tác vệ sinh đô thị, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thoát nước; ....
4. Vốn điều lệ: 35.700.000.000 (Ba mươi lăm tỷ bảy trăm triệu) đồng.
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.337.600 (Một triệu ba trăm ba mươi bảy ngàn
sáu trăm) cổ phần.
6. Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần.
7. Giá khởi điểm: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần.
8. Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân
trong, ngoài nước theo quy định.
9. Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc dự kiến: từ
ngày 22/11/2018.
10. Thời gian và địa điểm đấu giá dự kiến : 15 giờ 00 ngày 20/12/2018.
Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn
đăng ký làm đại lý đấu giá theo Mẫu về Sở GDCK trước 16 giờ ngày 20/11/2018.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Quản lý & Thẩm định Niêm Yết – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố
Hồ Chí Minh.
Địa chỉ : Số 16, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ
Chí Minh.
Điện thoại: 028.38217713 – Ext : 2518 (A.Tài)
Email: tailv@hsx.vn
Fax: 028.38218429
Nơi nhận:
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
- P.TTTT (CBTT);
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
- Lưu: VT, NY (3).
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