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CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/CBTT/NQ-15
Kiên Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2015
CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ
PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành
1. Tên tổ chức ĐKPH: Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Ngô Quyền (ngoprexco)
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077 3866 228, 077 3874 131 - Fax: 077 39240331
4. Mã chứng khoán (nếu có): NGC
5. Vốn điều lệ: 12.000.000 Đ (Mười hai tỷ đồng)
Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang
6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700460163 Đăng ký lần đầu
ngày 23/3/2005, đăng ký thaay đổi lần thứ 4 ngày 19 tháng 11 năm 2012 do Sở
Kế hoạch đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
+ Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản - Mã số: 4632
+ Bán buôn thực phẩm.
Chi tiết: Bán buôn thủy sản
+ Chế biến và bảo quản rau quả.
Chi tiết: Chế biến thủy sản từ ngủ cốc – Mã số: 1030
+ Xuất nhập khẩu phụ gia, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ ngành khai thác
chế biến thủy sản.
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
+ Thủy sản các loại chế biến đông lạnh.
- Tổng mức vốn kinh doanh: 111.997.254.793 đ (Một trăm
mười một tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu hai trăm năm mươi
bốn ngàn bảy trăm chín mươi ba đồng).
-

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu.
III Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cổ phần (Mười ngàn đồng)
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 1.200.000 cp (Một triệu hai trăm ngàn)
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.200.000 cp (Một triệu hai trăm ngàn)
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 00 (không)
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 800.000 cp (Tám trăm ngàn)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.000.000.000 đ (Tám tỷ đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/tổng số cổ phiếu): ): 3 : 2 Cứ một
cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành
thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 3 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ
nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới.
Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.
10. Nguồn vốn: Trích từ quỹ đầu tư phát triển và phần còn lại từ lợi nhuận sau
thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
11. Ngày chốt danh sách cổ đông:
25/6/2015
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở
hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý
bằng cách hủy bỏ.
Kiên Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2015
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