
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 73 /BC-HĐQT          Quy Nhơn, ngày 30 tháng 07 năm 2021  

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH 

       Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 

 

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 

- Mã chứng khoán: PTB 

- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định 

- Điện thoại: 0256. 3847 668 

- Fax: 0256. 3847 556 

 TT Nội dung 
Trước khi thay 

đổi 
Thay đổi Sau khi thay đổi Lý do thay đổi 

01 Vốn điều lệ (VNĐ) 485.994.410.000 0 485.994.410.000  

02 Tổng số cổ phiếu 48.599.441 0 48.599.441  

03 Số lượng cổ phiếu quỹ 2.540.260 (-) 2.537.853 2.407 

Chia cổ phiếu 

thưởng cho cổ 

đông hiện hữu từ 

nguồn cổ phiếu quỹ 

04 

Số lượng cổ phiếu  có 

quyền biểu quyết đang 

lưu hành 

46.059.181 (+) 2.537.853 48.597.034 

Chia cổ phiếu 

thưởng cho cổ 

đông hiện hữu từ 

nguồn cổ phiếu quỹ 

05 
Số lượng cổ phiếu ưu 

đãi khác (nếu có) 
0 0 0  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, TK. 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 
LÊ VỸ 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 72 /CV-HĐQT  

v/v thực hiện chuyển quyền cổ phiếu 

PTB và đính chính kết quả số lượng 

cổ phiếu quỹ đã giao dịch          

 

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 07 năm 2021  

 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

- Quý cổ đông công ty cổ phần Phú Tài 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài; 

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2021; 

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT ngày 23/04/2021; 

- Căn cứ Báo cáo số 57/BC-HĐQT ngày 21/06/2021 về kết quả giao dịch cổ phiếu 

quỹ chia cho CĐHH; 

- Căn cứ công văn hạch toán giảm chứng khoán lưu ký và Thông báo xác nhận v/v 

phân bổ cổ phiếu  cho người sở hữu chứng khoán lưu ký của VSD ngày 

29/07/2021, 

 

Lời đầu tiên, công ty cổ phần Phú Tài gửi lời chào trân trọng. 

 Thực hiện Phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ 

phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên công ty cổ phần Phú Tài năm 2021 số 

02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ-HĐQT 

ngày 23/04/2021, công ty cổ phần Phú Tài đã thực hiện báo cáo số 57/BC-HĐQT ngày 

21/06/2021 về kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu gửi Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.  

 Theo đó, công ty đã báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện 

hữu của công ty, với kết quả phân phối: 2.540.260 cổ phiếu quỹ, trong đó:  

 - Số lượng cổ phiếu đã phân bổ cho cổ đông (theo Danh sách tổng hợp người sở 

hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số 954/2021-PTB/VSD-ĐK của 

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/6/2021): 2.536.688 cổ phiếu. 

 - Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: 3.572 cổ phiếu, phân phối cho 

Công đoàn công ty cổ phần Phú Tài. 

Tuy nhiên, qua quá trình hoàn thiện hồ sơ phân bổ số cổ phiếu trên, kết quả thực 

tế giao dịch là 2.537.853 cổ phiếu, cụ thể như sau: 



 - Số lượng cổ phiếu đã phân bổ cho cổ đông (theo Danh sách tổng hợp người sở 

hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số 954/2021-PTB/VSD-ĐK của 

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/6/2021): 2.536.688 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phân phối cho CĐHH: 1.165 cổ phiếu, đã phân 

phối cho Công đoàn công ty: 

- Số cổ phiếu quỹ còn lại chưa phân phối hết: 2.407 cổ phiếu (thuộc tài khoản 

008C560893 của CTCP Phú Tài mở tại CTCT Chứng khoán Agribank – CN Miền 

Trung). 

Ngày có hiệu lực phân bổ cổ phiếu và được phép giao dịch là ngày 29/07/2021. 

 

Vậy CTCP Phú Tài kính báo cáo Ủy ban chúng khoán Nhà nước, Sở GDCK TP. 

HCM và cổ đông công ty. 

Trân trọng.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, TK. 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 
LÊ VỸ 
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