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Xây dựng số 1, Xây dựng số 1, Lắp máy Việt Nam, Cơ khí Xây dựng, Công nghiệp Xi 

măng Việt Nam, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và khu công 

nghiệp Việt Nam, Tư vấn xây dựng Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc thay đổi thành viên các Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ: Công nghiệp 

Xi măng Việt Nam, Sông Đà, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về 

phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng 

công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định 865/QĐ-BXD ngày 21/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công 

nghiệp Việt Nam; 

 Căn cứ Biên bản làm việc số 42/BB-NY ngày 05/09/2017 giữa đại diện Sở Giao 

dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo CPH - Tổng Công ty Đầu tư Phát triển 

Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH Một thành viên, Tổng Công ty Đầu tư 

Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH Một thành viên, Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Bản Việt. 

 Theo đề nghị của Phòng Quản lý & Thẩm định Niêm Yết thuộc Sở Giao dịch 

Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần lần 

đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp 

Việt Nam – TNHH Một thành viên”. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thành viên Ban đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá cổ phần 

lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp 

Việt Nam – TNHH Một thành viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này.  

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo CPH – IDICO;  

- IDICO;  

- Các đại lý. 
- TTTT (CBTT) 

- P. CNTT, P.TCKT 

- Lưu : VT, P.NY (27) 

 

 

 

 

 

 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

  
Trần Anh Đào 
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Điều 23. Các quy định khác 

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải 

quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các 

thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc. 

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Đại lý đấu giá không chịu trách 

nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính 

xác những thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp. 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 

     KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

               

(đã ký) 

 

 

Trần Anh Đào 

 

 

 

 

 

 

 






































