
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN 

Của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý 

bảo trì đường thủy nội địa số 13  

Căn cứ Quyết Định số 357/QĐ-ĐTKDV ngày 09/11/2022 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn 

nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13.  

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO 

TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13 

- Địa chỉ: Số 01B Ngô Quyền, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang. 

- Điện thoại: 076.3852040     

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế 

chuyên ngành. 

- Vốn điều lệ: 8.475.580.000 đồng. 

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy 

định tại Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì 

đường thủy nội địa số 13 do SCIC sở hữu do Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu 

khí (PSI) ban hành.  

3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI). 

4. Tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).  

5. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá cả lô: 

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần). 

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 407.558 cổ phần (Bốn trăm lẻ bảy nghìn năm 

trăm năm mươi tám cổ phần). 

- Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô cổ phần.  

- Giá khởi điểm để đấu giá: 22.768.000.000 đồng /lô cổ phần (Hai mươi hai tỷ 

bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng một lô cổ phần).  

- Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần (Một triệu đồng một lô cổ phần). 

- Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần 

6. Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự 

đấu giá 

- Công bố thông tin:  

 Công bố thông tin từ ngày 22/11/2022 đến ngày 05/12/2022 trên website 

của SCIC, PSI, WAMICO 13; 

 Công bố thông tin trên 3 số báo liên tiếp từ ngày 22/11/2022 đến ngày 

28/11/2022 trên Báo Kinh tế và đô thị, Báo An Giang và Báo Đầu tư;  

- Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h30p ngày 22/11/2022 đến 16h00 ngày 

05/12/2022. 



-  Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Hồ Chí Minh – 

Địa chỉ: Lầu 1, Toà nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh. 

- Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 09h00 ngày 12/12/2022. 

- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Hồ Chí Minh – 

Địa chỉ: Lầu 1, Toà nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh. 

7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 

- Thời gian: Bắt đầu lúc 10h00 ngày 12/12/2022. 

- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Hồ Chí Minh – 

Lầu 1, Toà nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh. 

8. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc: 

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: 12/12/2022 - 18/12/2022. 

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền đặt 

cọc: 12/12/2022 - 16/12/2022. 


