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CÔNG TY CỎ PHÀN
PHẢN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN
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V/v: Công bố thông tin về kết quả
phát hành cổ phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Kính gửi: - ủ y ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí M inh
- Quý Cổ đông
Công ty: CÔNG TY CỒ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIÊN
Mã chứng khoán: VAF
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Điện thoại: 043 6884489
Fax: 043 6884277
Loại thông tin công bố 0 24 g iờ ũ 72 giờ □ bất thườngũ theo yêu c ầ u ũ định kỳ:
Nội dung thông tin công bố (*):
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng thông báo toàn văn Báo cáo
số 670/PLVĐ ngày 25/7/2016 của Công ty về Kết quả p h á t hành cồ phiếu để tăng vốn
cổ phần từ nguồn von chủ sở hữu.
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn
vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Tài liêu đính kèm:
- Báo cáo số 670/PLVĐ ngày 25/7/2016 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung
chảy Văn Điển.
CÔNG TY CỒ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

CÔNG TY CỎ PHÀN
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Số: ẺĨỒ /PLVĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỎ PHIẾU
ĐẺ TĂNG VỐN CỎ PHÀN TỪ NGUỒN VÓN CHỦ SỞ HỮU
Kính gửi: ủ y ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành
phố Hà Nội
Điện thoại: 043.6884489

-

Fax: 043.6884277

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành:
1. Tên cổ phiếu phát hành: c ổ phiếu Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
2. Vốn điều lệ: 376.653.480.000 đồng (ba trăm bẩy mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi
ba triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
Trong đó:
- Vốn thực góp ban đầu

: 289.734.570.000 đồng;

- Vốn thực góp bổ sung

: 86.918.910.000 đồng.

3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 28.973.457 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu.
5. Loại cổ phiếu: c ổ phiếu phổ thông.
6. Mã chứng khoán: VAF
7. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.691.891 cổ phiếu (tám triệu, sáu trăm chín
mươi mốt nghìn, tám trăm chỉn mươi mốt cổ phiếu).
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở
hữu.
10. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/7/2016.
11. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: 24/8/2016.

n . Kết quả phát hành cổ phiếu phát hành:
1. Số cổ phiếu đã phân phối: 8.691.891 cổ phiếu {tám triệu, sáu trăm chỉn mươi mốt
nghìn, tám ừ ăm chín mươi mốt cổ phiếu).
2. Số cổ đông được phân phối: 477 cổ đông.
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: c ổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được
làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ coi như chưa phát
hành.
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 25/7/2016): 37.665.348 cổ phiếu (ba mươi bẩy
triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn, ba trăm bốn mươi tám cổ phiếu), trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 37.665.348 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
III.

Tài liệu gửi kèm:

1- Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty
cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
2- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng
tại ngày đăng ký cuối cùng (15/7/2016) do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập (số
B020/2016-VAF/VSD-ĐK ngày 20/7/2016.

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIÊN

