
GMC: Công ty Cổ phần Sản xuất- Thương mại May Sài Gòn thông báo 

ngày phát hành thêm cổ phiếu 
Thứ tư, 11/07/2007 09:19 

Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối 

cùng phát hành thêm cổ phiếu của CTCP Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn. 

Tổ chức niêm yết: CTCP Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn 

Mã chứng khoán: GMC 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đ (Mười ngàn đồng) 

Tổng khối lượng phát hành: 2.394.833 cp (Hai triệu ba trăm chín mươi tư nghìn tám trăm ba 

mươi ba cổ phiếu). 

Mục đích huy động vốn: Tài trợ cho việc thực hiện các dự án FOB của Công ty. 

Trả cổ tức bằng cổ phiếu 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2007. 

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2007 

Số lượng phát hành: 136.500 cổ phiếu 

Tỷ lệ thực hiện: 6% trên mệnh giá. Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông được trả cổ 

tức bằng cổ phiếu bằng 6% số lượng cổ phiếu mà mình đang sở hữu. Cổ tức bằng cổ phiếu 

được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được công ty trả 

bằng tiền 10.000đ/cổ phiếu 

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông 

Nguyễn Văn A đang sở hữu 116 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ được hưởng số cổ phiếu như 

sau: 116 x 6% = 6,96 cổ phiếu, số cổ phiếu thực nhận là 6 cổ phiếu và tiền là 0,96 x 10.000 

= 9.600đ. 

Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức 

bằng cổ phiếu. 



Quyền nhận cổ tức không được phép chuyển nhượng. 

Cổ phần trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng 

Ngày dự kiến giao dịch: 30/08/2007 

Phát hành cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu: 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2007. 

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2007 

Số lượng phát hành: 758.333 cổ phần 

Tỷ lệ thực hiện 3:1 .Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được 

thưởng 01 cổ phiếu. Cổ phiếu thưởng được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân 

phát sinh (nếu có) không được tính. 

Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) của cổ phiếu thưởng sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu 

cho các cổ đông hiện hữu sẽ được chào bán cho các đối tác chiến lược và nhà đầu tư lớn 

của Cty. 

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn 

A đang sở hữu 116 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ được hưởng số cổ phiếu thưởng như sau: 

116 : 3 = 38,66 cổ phiếu. Số lẻ thập phân 0,66 sẽ không được tính. 

Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ phiếu 

thưởng. 

Quyền nhận cổ phần thưởng không được phép chuyển nhượng. 

Cổ phần thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng 

Ngày dự kiến giao dịch: 30/08/2007 

Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 227.500 cổ phần 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2007. 

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2007 



Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá. Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 

quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu). Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống hàng 

đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) không được tính. 

Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết theo phương thức thực hiện quyền 

mua sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được chào bán 

cho các đối tác chiến lược và nhà đầu tư lớn của Cty 

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua cổ phiếu, cổ đông Nguyễn 

Văn A đang sở hữu 116 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu như sau: 116 

: 10 = 11,6 cổ phiếu. Số lẻ thập phân 0,6 sẽ không được tính. 

Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần. Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ 

đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 25.000 đồng/cổ phiếu. 

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 05/7/2007 – 30/7/2007 

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 05/7/2007 – 01/08/2007 

Ngày dự kiến giao dịch: 30/8/2007 

Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược: 

Khối lượng chào bán: 1.200.000 cổ phần 

Giá chào bán: Giá thoả thuận nhưng không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu. 

Thời gian phân phối cổ phần: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký chào bán của UBCKNN. 

Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phần: tại trụ sở chính Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn 

- 236/7 Nguyễn Văn Lượng, P. 17, Q. Gò Vấp, Tp. HCM - Điện thoại: (08) 9844 822 - Fax: 

(08) 9844 746 

Chào bán cho Cán bộ chủ chốt của Công ty: 

Khối lượng chào bán: 72.500 cổ phần 



Gía chào bán: bằng giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. 

Địa điểm công bố Bản cáo bạch: 

Trụ sở Công ty CP SX-TM May Sài Gòn : 236/7 Nguyễn Văn Lượng, P. 17, Q. Gò Vấp, TP 

HCM. Điện thoại: (84-8) 9844 822. Fax: (84-8) 9844 746 

Trụ sở Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt: 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện 

thoại: (04) 9433016. Fax: (04) 9433012. 

Chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt: số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, T.P 

HCM. Điện thoại: (08) 8218564. Fax: (08) 8218566. 

Địa điểm nhận cổ tức, cổ phần thưỏng và thực hiện quyền mua cổ phần: 

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức, cổ phần thưởng và đăng ký mua tại 

các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký 

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: nhận cổ tức, cổ phần thưởng và đăng ký mua tại trụ sở chính 

của Công ty CP SX-TM May Sài Gòn. Địa chỉ: 236/7 Nguyễn Văn Lượng, P. 17, Q. Gò Vấp, 

Tp. HCM. Điện thoại: (08) 9844 822. Fax: (08) 9844 746 

+ Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức và cổ phần thưởng: CMND của người sở hữu cổ phần 

hoặc của người được uỷ quyền (nếu có), sổ cổ đông và giấy ủy quyền (nếu có). 

+ Cổ tức bằng tiền sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nếu cổ đông có yêu 

cầu (chi phí chuyển khoản do cổ đông chịu). 

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 

Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP. HCM. Số TK: 007.100.3783371 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh tại TP.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán 

GMC vào những ngày 21,22,25/06/2007. 

 


