
 

 

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI 

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM(“VFG”) 

NOTICE OF MANDATORY PUBLIC OFFERING OF VFG 

 

1.  Tổ chức chào mua: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN 

 Buyer: The PAN Group Joint Stock Company 

- Tên giao dịch/ Name: Công ty cổ phần Tập đoàn PAN 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-9, Đường Vĩnh Lộc 2, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

Head quarter: Lot A1-9, Vinh Loc 2 Street, Vinh Loc Industrial Park, Ben Luc District, Long An Province 

- Điện thoại/ Phone No.: (0272) 3630218    Fax: (0272) 3630217 

- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: 0301472704 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp 

lần đầu ngày 31/08/2005, thay đổi lần thứ 21 ngày 20/3/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An 

Business registration no. 0301472704 firstly issued on 31 August 2005 by Department of Planning and 

Investment of Ho Chi Minh City, 21th changed on 20 March 2020 by Department of Planning and Investment 

of Long An Province. 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, chi tiết: Tư vấn đầu tư (Không bao gồm 

tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán); Sản phẩm/dịch vụ chính: Đầu tư vào 

lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm tiêu dùng 

Main business: Investment consulting (Excluding legal advice, finance, tax, auditing, accounting, securities); 

Main products/services: Investment in agriculture and food consumption 

2. Thông tin về đợt chào mua công khai/ Information of the Mandatory Public Offer (“MPO”): 

- Tên cổ phiếu được chào mua/ The offered shares: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam/ Vietnam 

Fumigation Company-VFC 

- Mã cổ phiếu/ Ticker: VFG 

- Mệnh giá/ Par Value: 10.000 đồng/CP (10,000 dong/per share) 

- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn 

nào khác  

Type of shares: Common shares with no limit to transfer or any other limits. 

- Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua: 4.813.780  cổ phiếu, tương đương 15% vốn điều lệ của Công ty Cổ 

phần Khử Trùng Việt Nam 

The number of shares to be purchased is 4,813,780  shares, equivalent to 15% of the charter capital of 

Vietnam Fumigation Company-VFC. 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 18.052.841 cổ phiếu, tương ứng với 56,25% 

tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam 

The expected number of share of the Buyer after the MPO is 18,052,841 shares, equivalent to 56.25% of 

the total charter capital of Vietnam Fumigation Company-VFC. 

- Giá chào mua/ MPO Price: 50.000 đồng/cổ phiếu / 50.000VND/share 

- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty. 

Buyer’s funding for the MPO: Using the company's own capital and other legal sources of capital. 

- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán của Nhà đầu tư: từ ngày 08/10/2020 đến ngày 09/11/2020 

MPO registration period: from 08/10/2020 to 09/11/2020 



- Đối tượng chào mua: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam đang nắm giữ cổ phiếu 

phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác. 

Eligible Sellers: current shareholders who hold transferable ordinary shares of VFG. 

 

3. Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 

MPO’s agent: SSI Securities Corporation (SSI) 

Cổ đông bán điền Mẫu đăng ký bán VFG và gửi về SSI trước 16:00 ngày 09/11/2020 

Potential selling shareholders need to fill in Selling Registration Form and send to SSI on or before 16:00 on 

November 09, 2020 

Thủ tục và hướng dẫn chào mua công khai chi tiết được đăng tải trên website: www.thepangroup.vn; 

www.ssi.com.vn; www.ndh.vn. 

The procedure and guidelines for MPO are posted on the website: www.thepangroup.vn; www.ssi.com.vn; 

www.ndh.vn. 


