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QUY CHẾ CHÀO BÁN  

PHẦN VỐN GÓP TẠI CÔNG TY TNHH MTV TOT PHARMA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 041/QĐ-DHG.Ltp ngày 27/06/2017) 

 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này quy định chi tiết cách thức triển khai việc chào bán theo phương thức 

chào giá cạnh tranh nhằm tìm kiếm nhà đầu tư để thực hiện chào bán toàn bộ phần 

vốn góp thuộc sở hữu đầy đủ và hợp pháp của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 

(“DHG”) tại Công ty TNHH MTV TOT Pharma (“TOT Pharma”). 

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

2.1. Chào giá cạnh tranh là việc chào bán có sự cạnh tranh về giá. 

2.2. Đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh là các tổ chức, cá nhân trong nước. 

2.3. Giá chào là mức giá đặt mua phần vốn góp của nhà đầu tư được ghi vào 

Giấy đăng ký mua. 

2.4. Giá khởi điểm là mức giá được quy định tại Điều 4.5, là căn cứ để xét duyệt 

nhà đầu tư trúng giá. 

2.5 Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh là Công ty Cổ phần Dược Hậu 

Giang. 

2.6. Tổ chuyên viên thực hiện buổi chào giá cạnh tranh: là các chuyên viên do 

Ban tổ chức chỉ định bao gồm: đại diện Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 

và đại diện Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. 

2.7. Cuộc chào giá cạnh tranh không thành công là cuộc chào giá cạnh tranh 

không đủ điều kiện tổ chức hoặc đủ điều kiện tổ chức nhưng không chọn 

được nhà đầu tư do nhà đầu tư vi phạm quy chế chào giá cạnh tranh. 

 

Điều 3. Tuyên bố đảm bảo 

Khi tham gia đăng ký mua phần vốn góp theo Quy chế này, Nhà đầu tư có nghĩa vụ: 

3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về TOT Pharma bao gồm nhưng 

không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt 

động,… và các nội dung công bố thông tin khác của TOT Pharma để thực hiện 

quyết định đầu tư. 
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3.2. Cam kết rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu 

trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm 

quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

3.3. Chấp nhận rủi ro khi thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có 

thể bị ảnh hưởng do sự thay đổi về môi trường pháp luật,…. 

3.4. Cam kết mỗi cá nhân, tổ chức chỉ đại diện hoặc được nhận ủy quyền duy nhất 

một tổ chức khác khi đăng ký và tham dự chào giá cạnh tranh. 

3.5. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này. 

 

CHƢƠNG II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Quy định về đợt chào giá cạnh tranh 

4.1. Tên phần vốn chào giá cạnh tranh: phần vốn góp của DHG tại TOT Pharma. 

4.2. Vốn điều lệ TOT Pharma: 5.000.000.000 đồng. 

4.3. Tỷ lệ chào bán: 100% vốn điều lệ. 

4.4. Giá khởi điểm chào giá cạnh tranh: 5.126.190.929 đồng. 

4.5. Tỷ lệ phần vốn góp mỗi nhà đầu tư được mua: tối thiểu và tối đa là 100%; 

4.6. Bước giá: 01 đồng. 

4.7. Số mức giá: Nhà đầu tư được phép ghi tối đa 01 (một) mức giá vào Giấy đăng 

ký mua. 

4.8. Tiền đặt cọc: 1.500.000.000 đồng. 

 

Điều 5. Công bố thông tin 

Tổ chức chào giá cạnh tranh thực hiện công bố thông tin về việc chào giá cạnh tranh 

trên các phương tiện sau: 

5.1. Website của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang: 

www.dhgpharma@dhgpharma.com.vn; 

5.2. Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt: www.bvsc.com.vn. 

 

 

Điều 6. Đối tƣợng và điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh 

6.1. Đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh. 

Là các tổ chức và cá nhân trong nước. 

http://www.dhgpharma@dhgpharma.com.vn/
http://www.bvsc.com.vn/
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6.2. Điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh 

Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại Điều 6.1 Quy chế này được đăng ký 

tham gia mua phần vốn góp khi đáp ứng các điều kiện sau: 

- Nhà đầu tư nộp tiền cọc theo Quy chế và tuân thủ toàn bộ Quy chế này. 

- Giấy đăng ký mua theo đúng mẫu và nộp hồ sơ đúng thời gian quy định. 

- Mỗi nhà đầu tư tham gia dự đợt chào giá cạnh tranh chỉ được phép nộp duy 

nhất 01 (một) Hồ sơ đăng ký mua cho Ban tổ chức. 

 

Điều 7. Thủ tục đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh và nộp tiền đặt cọc 

7.1. Nhà đầu tư nhận Giấy đăng ký mua (theo mẫu) tại Ban tổ chức theo địa điểm 

nêu tại Khoản 4 của Điều này hoặc trực tiếp in theo mẫu đính kèm. 

7.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc là 1.500.000.000 đ (Một tỷ 

năm trăm ngàn đồng). Tiền đặt cọc không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc nộp 

bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản: 

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 

- Số Tài khoản: 0111000000786  

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Cần Thơ 

- Nội dung: Tên tổ chức, Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp) hoặc Tên cá nhân, 

Số CMND (ngày cấp và nơi cấp) nộp tiền đặt cọc mua phần vốn góp tại 

TOT Pharma. 

7.3. Nộp Hồ sơ đăng ký mua: Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng thông tin vào Giấy 

đăng ký mua và nộp cho Ban tổ chức, kèm các giấy tờ sau: 

- Bản sao công chứng CMND (đối với cá nhân), hoặc CNĐKKD (đối với tổ 

chức). 

- Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường 

hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức (bản chính). 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc (bản chính hoặc sao hợp lệ). 

7.4. Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký mua: 

- Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký mua: từ: 09h00 ngày 28/06/2017 đến 16h00 

ngày 06/07/2017. 

- Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký mua: 

 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – Phòng Tài chính 

 Địa chỉ: 288 Bis Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần Thơ. 
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7.5. Phương thức nộp Hồ sơ đăng ký mua: 

Hồ sơ đăng ký mua được gửi trong Phong bì dán kín có ký giáp lai niêm 

phong theo đúng địa điểm và thời hạn quy định, cụ thể như sau: 

- Đối với nhà đầu tư nộp Hồ sơ trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong: 

 Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – Phòng Tài chính. 

 Địa chỉ: 288 Bis Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần Thơ. 

- Đối với nhà đầu tư nộp Hồ sơ bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện: 

 Ngoài bao thư đã được niêm phong, nhà đầu tư ghi rõ “Hồ sơ đăng ký 

mua phần vốn góp tại TOT Pharma”. 

 Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – Phòng Tài chính 

 Địa chỉ: 288 Bis Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần Thơ. 

 Người nhận: Dương Kim Loan – chuyên viên quan hệ đầu tư 

 Điện thoại liên lạc: 0939 619 089 

 Hồ sơ gửi theo phương thức này chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm 

của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên chậm nhất 16h00 

ngày 06/07/2017. 

- Thời điểm nhận Hồ sơ đăng ký mua được tính là thời điểm Ban tổ chức ký 

nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện. 

- Nhà đầu tư không được phép sửa đổi Hồ sơ đăng ký mua đã nộp. 

- Những Hồ sơ đăng ký mua nộp đúng hạn sẽ được tiếp nhận và quản lý theo 

nguyên trạng niêm phong. 

7.6. Nhà đầu tư chỉ được hủy đăng ký mua trong thời hạn làm thủ tục đăng ký tại 

Điều 7.4 Quy chế này. Trường hợp hủy đăng ký, nhà đầu tư phải làm đơn đề 

nghị hủy gửi Ban tổ chức. 

 

Điều 8: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc chào giá cạnh tranh 

Trường hợp cuộc chào giá cạnh tranh không có nhà đầu tư hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký 

mua hợp lệ, Ban tổ chức sẽ không tổ chức phiên chào giá cạnh tranh và sẽ thông báo cho nhà 

đầu tư về việc không tổ chức phiên chào giá này. 

 

Điều 9: Tổ chức phiên chào giá và xác định kết quả 

9.1. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên chào bán: 
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- Thời gian bắt đầu: 10h00 ngày 07/07/2017 

- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 

Địa chỉ: 288 Bis Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần Thơ. 

 

9.2. Xác định kết quả chào giá cạnh tranh: 

- Trường hợp có trên 01 nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký mua hợp lệ: Nhà đầu 

tư trả giá cao nhất được quyền mua toàn bộ phần vốn góp chào bán theo 

mức giá đã trả. Trường hợp có trên 01 (một) nhà đầu tư tham dự chào giá 

đặt giá cao nhất bằng nhau thì sẽ ưu tiên nhà đầu tư đã nộp tiền đặt cọc 

trước (ưu tiên về thời gian) căn cứ vào chứng từ sao kê của ngân hàng.  

- Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký mua hợp lệ: Nhà đầu 

tư được quyền mua toàn bộ phần vốn góp chào bán theo mức giá đã trả. 

- Trường hợp không có nhà đầu tư nào nộp Hồ sơ đăng ký mua: Ban tổ chức 

báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định. 

9.3. Lập biên bản chào giá cạnh tranh 

 Kết quả chào giá cạnh tranh được lập thành biên bản và có chữ ký của các 

thành viên trong Ban tổ chức, và đại diện tổ chuyên viên thực hiện. 

 

Điều 10: Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tƣ 

10.1. Ban tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh có trách nhiệm gửi kết quả chào giá 

cạnh tranh cho các nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc phiên chào giá. 

10.2. Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư bao gồm các nội dung 

sau: mức giá mua, số tiền còn phải thanh toán,... hoặc nhận lại tiền đặt cọc nếu 

không được mua theo kết quả chào giá cạnh tranh. 

 

Điều 11: Phƣơng thức thanh toán tiền mua 

11.1. Căn cứ vào thông báo kết quả chào giá cạnh tranh, đại diện DHG và nhà đầu tư 

trúng giá sẽ ký kết hợp đồng mua bán phần vốn góp. 

11.2. Thời gian ký kết hợp đồng: ngay sau khi kết quả phiên chào giá cạnh tranh 

được công bố. 

11.3. Giá bán là mức giá nhà đầu tư trúng giá theo thông báo của Ban tổ chức. 

11.4. Nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán số tiền mua còn lại trong vòng 

05 (năm) ngày làm việc sau ngày hợp đồng được ký kết. Trường hợp nhà đầu tư 

không thanh toán số tiền còn lại theo thời gian trên thì xem như từ chối mua, và 

sẽ bị mất tiền cọc. 
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Hình thức thanh toán tiền: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức 

chuyển khoản vào tài khoản sau: 

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 

- Số Tài khoản: 0111000000786  

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Cần Thơ 

- Nội dung: Tên tổ chức, Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp) hoặc Tên cá nhân, 

Số CMND (ngày cấp và nơi cấp) thanh toán tiền mua phần vốn góp tại 

TOT Pharma. 

 

Điều 12: Các trƣờng hợp vi phạm 

Nhà đầu tư vi phạm một trong số các điều kiện nêu dưới đây sẽ bị loại và không được 

nhận lại tiền đặt cọc: 

12.1. Các trường hợp Hồ sơ đăng ký mua không đúng và đầy đủ theo quy định tại 

Khoản 7.3 Điều 7. 

12.2. Nhà đầu tư có tên trong hai hoặc nhiều Giấy đăng ký mua với tư cách là Nhà 

đầu tư. 

12.3. Ghi giá mua thấp hơn giá khởi điểm. 

12.4. Hủy đăng ký mua không đúng thời hạn quy định. 

12.5. Không thực hiện ký hợp đồng theo quy định Khoản 11.2 Điều 12 Quy chế này. 

12.6. Các trường hợp vi phạm khác sẽ được Ban tổ chức xem xét và xử lý tuỳ theo 

mức độ vi phạm cụ thể. 

 

Điều 13: Xử lý tiền đặt cọc 

13.1. Các trường hợp nhà đầu tư được hoàn trả lại tiền cọc: 

- Nhà đầu tư đã nộp Hồ sơ đăng ký mua hợp lệ nhưng không được mua và 

không vi phạm Quy chế. 

- Cuộc chào giá cạnh tranh bị yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ theo quy định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Nhà đầu tư hủy đăng ký trong thời hạn cho phép được quy định tại Điều 7 

Quy chế này; 

13.2. Ban tổ chức làm thủ tục hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư trong vòng 05 

ngày kể từ ngày công bố kết quả chào giá cạnh tranh. 

13.3. Những trường hợp vi phạm Quy chế sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc. 
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Điều 14: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Cổ phần Dƣợc Hậu Giang 

14.1. Cử đại diện tham gia giám sát cuộc chào giá cạnh tranh. 

14.2. Cử đại diện ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và thực hiện các 

công việc để chuyển nhượng cho Nhà đầu tư trúng giá sau khi các Nhà đầu tư 

trúng giá đã nộp đủ tiền. 

14.3. Trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư theo quy định tại Điều 13 Quy chế này. 

14.4. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền. 
 

Điều 15: Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tƣ tham gia mua phần vốn góp 

15.1. Điền thông tin vào Giấy đăng ký mua và cung cấp các giấy tờ liên quan theo 

quy định cho Ban tổ chức. 

15.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. 

15.3. Nộp hồ sơ đăng ký mua theo đúng quy định tại Quy chế này. 

15.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua nếu được mua. 

15.5. Nhà đầu tư có trách nhiệm theo dõi trên website của DHG và các phương tiên 

thông tin khác (nếu có) để đảm bảo nắm được các nội dung liên quan đến cuộc 

chào giá cạnh tranh, bao gồm cả các nội dung sửa đổi, bổ sung nếu có. 

15.6. Nhà đầu tư có trách nhiệm ký kết các hồ sơ, giấy tờ phát sinh theo yêu cầu của 

Ban tổ chức khi có yêu cầu. 

15.7. Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật. 
 

Điều 16: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức chào giá cạnh tranh 

16.1. Tổ chức và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào giá cạnh tranh theo quy 

định của quy chế này và của pháp luật hiện hành. 

16.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và các Hồ sơ đăng ký mua. 

16.3. Hoàn tất biên bản chào giá cạnh tranh theo quy định tại Quy chế này; Thành 

viên của Ban tổ chức có trách nhiệm ký vào biên bản xác định kết quả chào giá 

cạnh tranh. Trong trường hợp có thành viên không ký vào biên bản, thành viên 

đó phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường mọi thiệt hại phát 

sinh trực tiếp và gián tiếp từ việc không ký biên bản này. 

16.4. Quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự không 

hợp lệ theo quy định tại Quy chế này và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để 

đảm bảo cho cuộc chào bán được thành công trên cơ sở công khai, minh bạch. 

16.5. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế và các trường hợp vi phạm 

khác theo quy định tại Quy chế này. 

16.6. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này. 






