
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
DẦU KHÍ IDICO (IDICO – CONAC) 

 

 

THÔNG BÁO  
Về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng 

Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 55/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán cấp 
ngày 13 tháng 05 năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu Khí IDICO (IDICO-CONAC) 
trân trọng thông báo việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:  

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu Khí IDICO    
 Tên viết tắt:   IDICO-CONAC 
 Địa chỉ trụ sở chính:  Số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa –  
     Vũng Tàu 
 Điện thoại:   (84 – 64) 3838 423     Fax: (84 – 64) 3838 422 
 Giấy CN ĐKKD:  số 3500101298 (số cũ: 4903000323) do Sở KH & ĐT tỉnh Bà Rịa –  

Vũng Tàu cấp ngày 12/4/2006 và và đăng ký thay đổi lần thứ 11 
ngày 23/12/2010. 

 Vốn Điều lệ  : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn) 

2. Cổ phiếu chào bán:  
 Tên cổ phiếu:   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu Khí IDICO 
 Loại cổ phiếu:   Cổ phiếu phổ thông 
 Mệnh giá :   10.000đồng/cổ phiếu 
 Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:  3.000.000 cổ phiếu. Cụ thể như sau: 
 Chào bán cho cổ đông hiện hữu 

 Số cổ phiếu chào bán:  2.750.000 cổ phiếu 
 Giá chào bán:   11.000 đồng/cổ phiếu 
 Thời gian chốt danh sách:  16h 00 ngày 31/05/2011 
 Phương thức chào bán:   

Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 
100:55 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương 
ứng với 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được 
mua thêm 55 cổ phiếu mới). 
Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được 
làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát 
sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu cổ đông không 
mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối 
tác chào bán với giá chào bán đảm bảo không thấp 
hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. 

 Chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn 
 Số cổ phiếu chào bán:  250.000 cổ phiếu 
 Giá chào bán:   11.000 đồng/cổ phiếu 

- Phương thức chào bán:  Chào bán theo chương trình lựa chọn. 
3. Khối lượng vốn cần huy động:  Tổng số tiền thấp nhất dự kiến thu được từ đợt phát hành là  
      33.000 triệu đồng.   
4. Mục đích huy động vốn:   Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để  
      bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.  

5. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu:  Thông báo sau. 

6. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu:  Thông báo sau. 

7. Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu:  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO, Số 326  



Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu. 

8. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:  
 Tên Ngân hàng :  Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 Địa chỉ  :  Số 24 Trần Hưng Đạo, P.1, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
 Số điện thoại :  (064) 3852 266 
 Số tài khoản :  7601.0000.327480 
 Tên tài khoản :  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO 

9. Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch: 
 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO 
 Địa chỉ trụ sở chính:  Số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa –  
     Vũng Tàu 
 Điện thoại:   (84 – 64) 3838 423     Fax: (84 – 64) 3838 422 
 Cổ phần chứng khoán Bảo Việt  
 Địa chỉ trụ sở chính:  Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 Điện thoại:   (84 – 4) 3928 8888     Fax: (84 – 4) 3928 9888 
 Địa chỉ chi nhánh:  Số 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 Điện thoại:   (84 – 8) 3914 6888     Fax: (84 – 8) 3914 7999 

Trân trọng thông báo./. 
  

    CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                      (Đã ký) 

                           
 
 
      


