
 

Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp 

Số: 25 /2014/CV 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                         

               Bình Dương, ngày  06  tháng  06  năm 2014 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ 

I. Giới thiệu về tổ chức ñăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ 

1. Tên tổ chức ñăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ (ñầy ñủ): CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH 
NGÓI NHỊ HIỆP 

2. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương. 

4. Điện thoại:  0650.3749080                                  Fax: 0650.3749287 

5. Mã chứng khoán (nếu có): NHC 

6. Mệnh giá: 10.000 ñồng/cổ phần 

7. Vốn ñiều lệ: 15.207.710.000 VND (Mười lăm tỷ, hai trăm lẻ bảy triệu, bảy trăm 
mười ngàn ñồng ). 

8. Nơi mở tài khoản: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt Chi Nhánh TP Hồ Chí 
Minh ; Số hiệu tài khoản: 001C600255   

9. Căn cứ pháp lý hoạt ñộng kinh doanh: 

- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 3700358798 cấp ngày 02 tháng 4 năm 2013 
do Sở Kế hoạch ñầu tư tỉnh Bình Dương cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh chính:    

Stt Tên ngành Mã ngành 

 

01 

Sản xuất vật liệu xây dựng từ ñất sét 

Chi tiết: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại 

 

2392 

02 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp ñặt khác trong xây dựng 

Chi tiết: Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác. 

4663 

03 Khai thác ñá, cát, sỏi, ñất sét 

Chi tiết: Khai thác nguyên liệu phi quặng, sét cao lãnh. 

0810 

04 Trồng cây cao su 0125 



 

- Sản phẩm,dịch vụ chính: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại, kinh 
doanh các loại vật liệu xây dựng khác. 

- Tổng mức vốn kinh doanh: 48.275.381.860 VND (tại thời ñiểm 31/3/2014) 

II. Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ 

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 49.426 cổ phiếu 

2. Các ñợt mua cổ phiếu quỹ gần nhất: từ ngày 29/08/2011 ñến ngày 29/11/2011, số 
lượng mua là 3.500 cổ phiếu. 

3. Tổng số lượng cổ phiếu tối ña và tối thiểu dự kiến bán cổ phiếu quỹ: 49.426 cổ phiếu 

4. Mục ñích bán cổ phiếu quỹ: bổ sung vốn lưu ñộng 

5. Nguồn vốn:  

6. Thời gian dự kiến giao dịch: kể từ ngày 02/6/2014 ñến ngày 01/7/2014 

7. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 

8. Nguyên tắc xác ñịnh giá: Theo giá thị trường 

9. Số lượng ñặt mua/bán hàng ngày: Theo qui chế giao dịch của Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội. 

10. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường 

11. Tên công ty chứng khoán ñược chỉ ñịnh làm ñại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu 
quỹ: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh   

+ Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

+ Điện thoại: 08.38218565 

+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 001C600255  

    Bình Dương, ngày 06  tháng 06 năm 2014 

Giám ñốc công ty 

           (ñã ký) 

        NGUYỄN NGỌC NUI 

 


