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CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN 

VỐN CHỦ SỞ HỮU 

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành 

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH 

2. Tên giao dịch: ALTA COMPANY 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô II-3, Nhóm CN2, Đường số 11, Đường số 8, KCN Tân Bình, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại:  083.8162.884 – 083.8162.885                                           Fax: 083.8162.887 

4. Mã chứng khoán: ALT 

5. Vốn điều lệ: 58.480.640.000VNĐ (Năm mươi tám tỉ bốn trăm tám mươi triệu sáu trăm bốn mươi 

ngàn đồng chẵn) 

Nơi mở tài khoản:    Ngân hàng Ngoại Thương – Chi nhánh Tân Bình  

Số hiệu tài khoản:   007.100.0015818 

6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301420079 ngày 31 tháng 08 năm 1998, đăng ký thay đổi 

lần thứ 34  ngày 21/10/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh chính:                    

 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng. Mã ngành: 2640 

 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển (Chi tiết: Sản xuất thiết bị đầu 

cuối GSM,GPS; Sản xuất thiết bị giám sát hành trình cho ô tô, xe gắn máy). Mã ngành: 2651 

 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất kinh doanh ngành in, ngành ảnh, 

ngành bao bì, ngành đồ chơi trẻ em và thiết bị giáo dục. Sản xuất nguyên liệu cho ngành bao bì. 

Sản xuất hóa chất nguyên liệu nhựa tổng hợp Composite. Sản xuất chai nhựa (không tái chế phế 

thải tại trụ sở)). Mã số: 3290 

 Xuất bản phần mềm Chi tiết: sản xuất phần mềm trò chơi giáo dục – giải trí. Mã số: 5820 

  Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Chi tiết: cung cấp dịch vụ trò chơi trực 

tuyến (không hoạt động tại trụ sở)). Mã số: 6311 

 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Mã số: 1104 

  Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Mã số:  4641 

 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ bán buôn dược phẩm). Mã số: 4649 

  Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: dịch vụ karaoke (không hoạt 

động tại trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh)). Mã số: 9329 



 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Chi tiết: bán lẻ quần áo, giày dép, vali, túi 

xách, nước hoa, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồng hồ, mắt kính, đồ chơi, đồ thể thao, chăn ra nệm 

gối, hàng ngũ kim, đồ gia dụng, đồ trang trí nội ngoại thất, kim khí điện máy, điện tử, lương 

thực thực phẩm, thức ăn nhanh, nước uống các loại, bánh kẹo, đồ hộp, nông sản (không hoạt 

động tại trụ sở)). Mã số: 4719 

 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh. Mã số: 2013 

 Sản xuất hóa chất cơ bản. Mã số: 2011 

 Sản xuất sản phẩm từ plastic. Mã số: 2220 

 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán chai nhựa). Mã số: 

4669 

 Xuất bản sách (Chi tiết: phát hành sách báo). Mã số: 5811 

 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc (Chi tiết: Phát hành băng và đĩa từ (Audio và Video) có 

chương trình. Sản xuất dàn dựng thu âm, thu hình (Audio - Video) các chương trình nghệ thuật 

(có nội dung được phép lưu hành)). Mã số: 5920 

 Bán buôn tổng hợp (Chi tiết : Kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp. Mua bán: văn hóa 

phẩm, sách báo, băng, đĩa từ có nội dung được phép lưu hành (không mua bán băng đĩa hình, 

băng đĩa nhạc tại trụ sở), hàng điện tử, điện máy, thiết bị linh kiện máy vi tính, máy kỷ thuật số 

(máy chụp ảnh, máy quay phim, điện thoại)). Mã số: 4690 

 Quảng cáo (Chi tiết: Kinh doanh quảng cáo). Mã số: 7310 

 Hoạt động chiếu phim (Chi tiết: Kinh doanh rạp hát, chiếu bóng). Mã số: 5914 

 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí  (Chi tiết: Kinh doanh các loại hình văn hóa vui chơi 

giải trí: chơi bida, patin, trò chơi điện tử. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí: tổ chức biễu 

diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)). Mã số: 9000 

 Sửa chữa thiết bị khác (Chi tiết: Sửa chữa lắp ráp thiết bị điện tử. Lắp ráp máy móc thiết bị cơ 

điện). Mã số: 3319 

  Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (Chi tiết: 

Dịch vụ phần mềm tin học). Mã số: 6209 

 Sao chép bản ghi các loại (Chi tiết: In sang băng đĩa từ). Mã số: 1820 

 Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và matít (Chi tiết:  Sản xuất 

mực in). Mã số:2022 

 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết : Xây dựng dân dụng, công nghiệp). Mã 

số: 4290 

 Vệ sinh chung nhà cửa (Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp). Mã số: 8121 

  Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ (Chi tiết : Dịch vụ uốn tóc, trang điểm, cho thuê đồ cưới, 

may mặc, săn sóc da mặt (trừ kinh doanh các hoạt động gây chảy máu)). Mã số: 9633 

  Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Chi tiết: Dịch vụ thiết kế đồ họa, vẽ mỹ thuật). Mã số: 7410 

 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện (Chi tiết: 

Sản xuất gia công hàng mỹ nghệ). Mã số: 1629 

 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Chi tiết: Sản xuất gia 

công hàng mỹ phẩm). Mã số: 2023 



 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất giấy và 

các sản phẩm từ giấy). Mã số: 1709 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi 

tiết: Cho thuê mặt bằng, văn phòng, nhà xưởng). Mã số: 6810 

 Hoạt động viễn thông khác (Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ internet (không hoạt động tại trụ 

sở). Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông. Mã số: 6190 

 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Chi tiết : Kinh doanh dịch vụ nhà hàng 

(không hoạt động tại trụ sở)). Mã số: 5610 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Chi tiết: dịch vụ giữ xe). 

Mã số: 5221 

 Giáo dục nghề nghiệp (Chi tiết: Đào tạo nghề). Mã số: 8532 

 Bán buôn đồ uống (Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn – không cồn). Mã số: 4633 

 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Mã số: 8230 

 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Mã số: 5911 

 Hoạt động hậu kỳ. Mã số: 5912. 

 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng. Mã số: 2640. 

 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển (Chi tiết: Sản xuất thiết bị đầu 

cuối GSM, GPS; Sản xuất thiết bị giám sát hành trình cho ô tô, xe gắn máy). Mã số: 2651. 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Bao bì nhựa, các sản phẩm in ấn bao bì quảng cáo, khăn giấy thơm, băng đĩa 

nhạc, công nghệ phim 4D, công nghệ thông tin truyền thông… 

- Tổng mức vốn kinh doanh:  221.565.430.487 VNĐ 

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

1. Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình 

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu. 

4. Tổng số cổ phần: 5.848.064 cổ phần. 

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.412.250 cổ phiếu. 

6. Số lượng cổ phiếu quỹ:  435.814 cổ phiếu. 

7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 324.735 cổ phần. 

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.247.350.000 đồng 

9. Tỷ lệ phát hành:  100:6 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 06 cổ phiếu mới. 

10. Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình. Giới hạn tỷ 

lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (Bốn mươi chin phần 

trăm). 

11. Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/11/2015 

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:  



 Cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến 

hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. 

 Ví dụ: Cổ đông Lê Văn A sở hữu 1.105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ 

phân bổ quyền 100:6, cổ đông Lê Văn A sẽ được thêm số cổ phiếu mới là (1105x6)/100=66,3 

cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ trên, số lượng 0,3 cổ phần lẻ sẽ được hủy bỏ. Như 

vậy cổ đông Lê Văn A sẽ nhận được 66 cổ phiếu mới. 

Quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu từ nguốn 

vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng 

vẫn được nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu 

tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà nội ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.  

  Tp.Hồ Chí Minh,ngày 27  tháng 10 năm 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

HOÀNG VĂN ĐIỀU 


