
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

************ 

THÔNG BÁO THÔNG TIN ĐẶT MUA  

CỐ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG 

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 87/GCN-UBCK  

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/07/2021) 
 

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ THƯỢNG 

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, Số 16, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

3. Điện thoại: (024) 7305 2999        Website: https://ssrg.com.vn/                       Email: info@ssrg.com.vn 

4. Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng). 

5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 50.000.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu cổ phiếu), trong đó: 

 Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 50.000.000 cổ phiếu; 

 Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu. 

6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

7. Tổng giá trị vốn huy động: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng), trong đó: 

 Giá trị vốn huy động của tổ chức phát hành: 500.000.000.000 đồng. 

 Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng. 

8. Tổng số Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 275 Nhà đầu tư, trong đó: 

 Cá nhân trong nước: 249 Nhà đầu tư. 

 Tổ chức trong nước: 26 Nhà đầu tư. 

9. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 112.683.300 cổ phần, trong đó: 

 Cá nhân trong nước: 105.833.300 cổ phần. 

 Tổ chức trong nước: 6.850.000 cổ phần. 

10. Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần hợp lệ: 275 Nhà đầu tư. 

11. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua hợp lệ: 112.683.300 cổ phần. 

12. Tỷ lệ phân bổ quyền mua/khối lượng cổ phần đăng ký mua (làm tròn): 44,372% 

13. Số nhà đầu tư được phân bổ quyền mua : 275 Nhà đầu tư, trong đó: 

 Cá nhân trong nước: 249 Nhà đầu tư. 

 Tổ chức trong nước: 26 Nhà đầu tư. 

14. Tổng số lượng cổ phần phân bổ quyền mua cho các Nhà đầu tư: 49.999.834 cổ phần. 

15. Tổng giá trị cổ phần phân bổ quyền mua cho các Nhà đầu tư: 499.998.340.000 đồng. 

16. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 17/08/2021 đến hết ngày ngày 25/08/2021 

17. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài 

khoản phong tỏa của Tổ chức phát hành. 

 Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng 

 Số tài khoản: 56856868 

 Mở tại: Ngân hàng TMCP Kiên Long, PGD Láng Hạ 

 Nội dung: “Nộp tiền mua …… cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thượng của nhà đầu tư 

… (tên nhà đầu tư), (số CMND/ĐKKD)” 

                                         Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ THƯỢNG 

                                                 (Đã ký) 

https://ssrg.com.vn/
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