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 BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 
 

Số: 352  /QĐ-SGDHCM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

             
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2015  

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thay đổi niêm yết 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2881/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ 

phiếu của công ty đại chúng; 

Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014 của 

Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan 

Dầu khí; 

Theo đề nghị của Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chấp thuận cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí được 

thay đổi niêm yết với nội dung như sau: 

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông 

- Mã chứng khoán: PVD 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu 

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 303.073.350 cổ phiếu (Ba 

trăm lẻ ba triệu không trăm bảy mươi ba nghìn ba trăm năm mươi cổ phiếu)  

- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 45.392.909 cổ phiếu (Bốn mươi lăm 

triệu ba trăm chín mươi hai nghìn chín trăm lẻ chín cổ phiếu) 
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- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 453.929.090.000 đồng 

(Bốn trăm năm mươi ba tỷ chín trăm hai mươi chín triệu không trăm chín mươi nghìn 

đồng) 

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 348.466.259 (Ba trăm 

bốn mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi chín cổ phiếu) 

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 

3.484.662.590.000 đồng (Ba nghìn bốn trăm tám mươi bốn tỷ sáu trăm sáu mươi hai 

triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng) 

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 18/08/2015 

- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 cho 

cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 706/TB-SGDHCM ngày 06/07/2015 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Giám đốc Quản lý Thành viên, Giám đốc Quản lý và Thẩm định Niêm 

yết và Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí có trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

   -  Như điều 3;  

   -  TTLKCK; TTTT; 

   -  Lưu: NY, VT (6). 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trần Anh Đào 

 


