
 

THÔNG BÁO 

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT 

NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN MAI LÂM ĐỒNG 

 

1. Tên doanh nghiệp:  Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng 

2. Trụ sở:   xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. 

3. Vốn điều lệ thực góp:  23.439.618.480 đồng. trong đó Tổng Công ty Giấy Việt Nam góp 

100.000 cổ phần, chiếm 4,27% vốn điều lệ.  

4. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh giấy, cellulose, nguyên liệu gỗ, các sản 

phẩm từ giấy, nguyên liệu giấy, bột giấy, hóa chất, vật liệu thiết bị phụ tùng ngành giấy. 

Kinh doanh bách hóa tổng hợp. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về giấy, lâm sinh. Gia công, in ấn 

các loại tập vở, sách, tạp chí, bao bì, nhãn hiệu. Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng 

khu công nghiệp. Trồng cây nguyên liệu giấy. Sản xuất kinh doanh cây giống. Khảo sát, 

thiết kế lâm sinh. Trồng cây cao su, cây công nghiệp, cây nông nghiệp, lâm nghiệp.  

5. Cổ phần bán đấu giá:  100.000 cổ phần; Giá trị chào bán là: 1.000.000.000 đồng (tính 

theo mệnh giá) (Một tỷ đồng); 

6. Mệnh giá cổ phần:  10.000 đồng/cổ phần; 

7. Mức giá khởi điểm:  10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng). 

8. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 15/11/2018 đến 16h00 ngày 

26/11/2018. 

9. Thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá: Từ 8h00 ngày 15/11/2018 đến 08h00 ngày 

04/12/2018. 

10. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 04/12/2018. 

11. Địa điểm nhận phiếu đăng ký đấu giá, nộp tiền cọc, nhận phiếu đấu giá và tổ chức đấu giá 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

 Trụ sở: Villas 03, số 02 Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh. 

 Điện thoại: 028 3911 0788  Fax: 028 3911 0789 

Mọi thông tin chi tiết: về Công ty Cổ phần Tân Mai Lâm Đồng và đợt bán đấu giá này 

được niêm yết tại điểm đăng ký tham dự đấu giá và tại trụ sở Tổng Công ty Giấy Việt 

Nam; Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam hoặc 

Website: www.vinapaco.com.vn; Website: www.vics.vn   
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