
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG --------------------------------------------- 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG 
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

Kính gửi:    - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh 
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội 

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công (TCSC) 

Trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Điện thoại : (028) 38270527   Fax : (028) 38218010 

Người thực hiện công bố thông tin: TRỊNH TẤN LỰC   

Địa chỉ thường trú: 229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM 

Điện thoại : 0938808075 

Fax : (028) 38218010 

Loại thông tin công bố:  24h  72h Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ 

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 
22/2021/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2021 của Công ty với nội dung như sau:  

1. Thông qua việc tiến hành triển khai chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công và Giấy chứng nhận đăng 
ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp. 

2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 
và quyền mua cổ phiếu. 

3. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (mã 
chứng khoán là “TCI”) lên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 30 tháng 08 năm 
2021 tại địa chỉ: https://www.tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Tin tức/ 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

   Ngày 30 tháng 08 năm 2021 
  Người được ủy quyền công bố thông tin 
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

  
 
 
  TRỊNH TẤN LỰC 



 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ---------------- ---------------------------------------------                                                                  

 Số: 22/2021/NQ-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG 

- Căn cứ vào điều lệ ngày 09/06/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công; 

- Căn cứ vào nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Thành Công số 19/2021/BB-HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2021. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công:  

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua việc tiến hành triển khai chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công và 
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban chứng 
khoán Nhà nước cấp. 

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ 
phiếu và quyền mua cổ phiếu. 

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty 
Cổ phần Chứng khoán Thành Công là ngày 08/10/2021. 

- Chi tiết nội dung việc chốt danh sách như sau:  

1. Lý do và mục đích:  

- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu 

- Thực hiện quyền mua cổ phiếu 

2. Nội dung cụ thể: 

2.1  Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu: 

- Tỷ lệ thực hiện: 4% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới). 

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm 
tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ. 

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 
1.005 cổ phiếu TCI thì sẽ nhận được 1.005 x 4/100 = 40,2 cổ phiếu. Theo phương án 
xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến 
hàng đơn vị, phần số lẻ 0,2 cổ phần sẽ bị hủy. 

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành trả 
cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát 
hành để trả cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công: Lầu 2, Số 6 Hồ 
Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, xuất trình chứng minh 
nhân dân/chứng minh nhân dân/căn cước công dân. 



 

 

2.2  Thực hiện quyền mua cổ phiếu: 

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 49.500.000 cổ phiếu. 

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ 
phần mới) 

- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phiếu do cổ đông không mua hết, 
ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối 
tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và quyết định thời 
gian thực hiện. 

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: 

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 01/11/2021. 

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần  

- Quy định về chứng khoán đặt mua: 

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/10/2021 đến 
ngày 08/11/2021. 

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. 

- Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng 
quyền mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua tại công ty chứng khoán là thành viên 
lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu đăng ký mua cổ phiếu, chuyển 
nhượng quyền mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua tại Công ty Cổ phần Chứng 
Khoán Thành Công: Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 
1, TPHCM. 

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:  

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công 

+ Số TK: 119.10000.493445 

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Điều 3: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (mã 
chứng khoán là “TCI”) lên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, HĐQT giao Tổng Giám đốc và Ban điều hành 
chuẩn bị các thủ tục, giấy tờ có liên quan để niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Thành Công lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các 
bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công có trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này. 

 

 



 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 
- TV. BKS; 
- Lưu: Thư ký. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
 
 
 
 
 

NGUYỄN ĐÔNG HẢI 

 


