Số: 106/17/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016
I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
2. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
3. Tên Tiếng Anh: HPT VIETNAM CORPORATION
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Paragon, 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7,
TPHCM.
5. Điện thoại (84.8) 54123400

Fax: (84.8) 54108801

6. Mã chứng khoán: HPT

Sàn giao dịch: UPCOM

7. Vốn điều lệ: 68.642.010.000 đồng
8. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - CN Phú Nhuận
Số hiệu tài khoản: 315.10.000.763.149
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301447426 (số cũ 4103002304) do Sở Kế hoạch &
Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/05/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày
01/02/2016.
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 Cung cấp các sản phẩm và các giải pháp hạ tầng cơ sở, giải pháp mạng, giải pháp tích
hợp hệ thống, giải pháp an toàn bảo mật...trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) và
truyền thông;
 Cung cấp các sản phẩm phần mềm đóng gói, phần mềm ứng dụng;
 Cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và các dịch vụ phần mềm cho thị trường trong và
ngoài nước;
 Dịch vụ bảo hành, bảo trì;
 Dịch vụ Tư vấn, Đào tạo, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác trong lĩnh vực CNTT
và truyền thông.
- Tổng mức vốn kinh doanh: 389.900.823.065 đồng (theo báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016)
II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Mã chứng khoán : HPT.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.864.201 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.708.541 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ: 155.660 cổ phiếu
Số cổ phần cổ phiếu dự kiến phát hành: 670.854 cổ phần.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.708.541.000đ (Sáu tỷ bảy trăm lẻ tám triệu năm trăm bốn
mươi mốt nghìn đồng chẵn)

10. Tỷ lệ phát hành:10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
11. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 75.350.551.000 đồng
12. Nguồn vốn hợp pháp để trả cổ tức bằng cổ phiếu: cổ phiếu trả cổ tức sẽ được phát hành từ nguồn
Lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty.
13. Ngày đăng ký cuối cùng : 05/07/2017
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Trong quá trình thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ nếu
có phát sinh cổ phiếu lẻ thì số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo không
vượt quá số lượng phát hành. Số tiền dư ra từ cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được hoàn nhập vào phần
thặng dư vốn cổ phần.
Trân trọng.
TM CTY CP DV CNTH HPT
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
ĐINH HÀ DUY LINH

