
THÔNG BÁO 
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 67/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/09/2015)  

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
2. Địa chỉ trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh
3. Số điện thoại: 08.37517111            Số Fax: 08.38752048
4. Cổ phiếu chào bán: 

• Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
• Loại cổ phiếu:  Cổ phần phổ thông
• Mệnh giá:  10.000 đồng / cổ phần
• Số lượng đăng ký chào bán: 5.062.339 Cổ phần

5. Khối lượng vốn cần huy động: 50.623.390.000 đồng
6. Mục đích huy động vốn: đầu tư cơ sở vật chất cho chi nhánh Hà Nội; xây dựng xưởng chế biến 

thuốc phiến và mở rộng mạng lưới phân phối thuốc phiến; bổ sung vốn vào phục vụ hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty.

7. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/ cổ phần.
8. Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phần tương ứng sẽ được 01 quyền mua, mỗi quyền mua 

sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phần.
10. Thời hạn nhận đăng ký mua: 

• Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2015
• Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2015
• Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 02/11/2015.
• Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 09/11/2015.  

11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
• Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu:

 » Đối với cổ đông đã lưu ký: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi 
mở tài khoản.
 » Đối với cổ đông chưa lưu ký: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại tổ chức phát hành: 

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12,Quận 6,TP.Hồ Chí Minh.
• Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.37517111    Fax: 08.38752048 

12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 
• Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
• Số tài khoản: 202431039
• Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Bình Tây – Tp. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 09 năm 2015
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

DS.TRỊNH XUÂN VƯƠNG 


