
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 74/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày

27/07/2011)

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX  
2. Địa chỉ trụ sở chính : Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh BìnhDương
3. Số điện thoại 0650.3553326 Số fax : 0650.3559899
4. Vốn điều lệ hiện tại : 40.400.000.000 đồng
5. Số cổ phiếu hiện tại đang lưu hành : 4.020.400 cổ phần
6. Cổ phiếu chào bán :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Becamex
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

 Tổng số lượng chào bán: 8.380.000 cổ phần
 Tổng giá trị chào bán: 83.800.000.000 đồng

- Mục đích huy động vốn: Đợt chào bán 8.380.000 cổ phiếu lần này nhằm mục đích tăng vốn điều lệ Công ty 
lên  124.200.000.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn tỷ hai trăm triệu đồng), với số vốn huy động dự kiến từ 
đợt chào bán này, Công ty Cổ phần Dược Becamex dự kiến sẽ triển khai đầu tư đầu tư Dây chuyền sản xuất 
viên nang mềm và Tái cấu trúc tình hình tài chính của công ty.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán : 8.380.000 cổ phần,  trong đó: 
 Chào bán cho cổ đông hiện hữu     : 8.040.800 cổ phần 
 Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 1: 2 (cổ đông sở hữu 01 cổ 

phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm).
 Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT quyết định đối 

tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần.

 Chào bán cho cán bộ chủ chốt của công ty:   339.200 cổ phần 
Công ty phát hành cho cán bộ chủ chốt của công ty. Danh sách và tiêu chuẩn phân phối sẽ do Hội 
Đồng Quản Trị Công ty ra quyết định và công bố dựa trên các chỉ tiêu sau: 

 Chức vụ tại mỗi vị trí.
 Thâm niên công tác, kinh nghiệm.
 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Giá chào bán:
Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu.
Chào bán cho cán bộ chủ chốt: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu.

7. Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch:
 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất.

Địa chỉ: Số 9, Hoàng Văn Thụ, Khu Đô Thị Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650. 3832614-3832615 Fax: 0650. 3832616

 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất tại TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Số 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 05, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 38537923 Fax: 08.38537932

 Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất tại TP. Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3, Số 81 – 83 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: 04.39728302~05 Fax: 04.39728301

 Công ty cổ phần Dược Becamex
Địa chỉ: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Huyện Bến Cát, tỉnh BìnhDương 



Điện thoại: 0650.3553326 Fax: 0650.3559899

8. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 12/08/2011
9. Ngày chốt danh sách cổ đông : Ngày 16/08/2011
10. Thời hạn thực hiện chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/09/2011   đến 16 giờ ngày 20/09/2011.
11. Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 01/09/2011  đến 16 giờ ngày 30/09/2011.
12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

+ Đối vối chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông thực hiện quyền mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền đặt 

mua tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông thực hiện quyền mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền 

đặt mua tại văn phòng công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

Địa chỉ trụ sở chính : Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0650.3553326 Fax: 0650.3559899

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu :
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bình Dương 
Số hiệu tài khoản: 14001010015182
Địa chỉ: Số 27 Yersin, Phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3834168 Fax: 0650.3848895

                                             

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

PHẠM NGỌC THUẬN

                                                                           


