
 

 

YSVN: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công Ty Cổ phần Bất động sản 

Khải Hoàn Land (KHG) 

 

Công ty TNHH Chứng khoán YSVN trân trọng thông báo thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần 

của Công Ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land như sau: 

 

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND 

2. Mã chứng khoán: KHG 

3. Địa chỉ: R4 – 93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phương Tân Phong, Quận 7, 

TP. Hồ Chí Minh. 

4. Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản… 

5. Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng  

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần 

7. Giá khởi điểm:  10.000 đồng/cổ phần 

8. Bước khối lượng: 100 cổ phần 

9. Bước giá: 100 đồng 

10. Số mức giá: 01 mức giá 

11. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 16.000.000 cổ phần 

12. Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần 

13. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy 

chế đấu giá CP ra công chúng Công Ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land được Sở Giao 

dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành. 

14. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá: 

  Thời gian Địa điểm 

Đăng ký và nộp tiền Ngày 19/03/2021 – 09/04/2021 
Các Chi nhánh nơi nhà đầu tư 

làm thủ tục đăng ký 
Nộp Phiếu tham dự đấu 

giá 
Trước 15h00 ngày 15/04/2021 

Tổ chức đấu giá 09h00 ngày  19/04/2021 Sở GDCK TP. HCM (HOSE) 

Nộp tiền  mua cổ phần  Ngày 20/04/2021  –  29/04/2021 Các Chi nhánh nơi nhà đầu tư 

làm thủ tục đăng ký Hoàn trả tiền cọc Ngày 26/04/2021  –  27/04/2021 



 

 

 

15. Thông tin tài khoản nộp tiền: 

 Số tài khoản: 65010000012252 

 Tên ngân hàng: BIDV – CN Bình Dương 

 Tên người thụ hưởng: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam  

 Nội dung: 

- Chuyển tiền cọc: <Tên NĐT- Số CMND/CCCD/GCNĐKDN/Hộ chiếu > nộp tiền 

cọc đấu giá <Số lượng cổ phiếu> <Tên tổ chức phát hành/Mã cổ phiếu>. 

- Chuyển tiền thanh toán: <Tên NĐT- Số CMND/CCCD/ GCNĐKDN/ Hộ chiếu>  

nộp tiền thanh toán mua đấu giá <Số lượng cổ phiếu> <Tên tổ chức phát hành/Mã 

cổ phiếu>. 

16. Địa điểm đăng ký đấu giá: tại tất cả các Chi nhánh của YSVN. Danh sách chi nhánh  tham khảo  

tại đây  

Tài liệu tham khảo: tại đây  

Mẫu đơn đăng ký: tại đây 

Trân trọng thông báo 

 

 

 

 

https://yuanta.com.vn/lien-he?openBranches
https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=0ca1da16-c7f4-4dc7-83e9-cdeeec7c503a&rid=1401414999
http://yuanta.com.vn/20210319_20210319-khl-mau-don-2

