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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết

: Công ty Cổ phần Đầu tư Icapital

Mã chứng khoán

: PTC

Địa chỉ

: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì,
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại
Loại thông tin công bố:

: 024.38611513
 24h

72h

Fax: 024.38611511
bất thường

theo yêu cầu

định kỳ

Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Đầu tư Icapital Công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn
chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện
tại đường dẫn: http://www.ptic.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông.
Trân trọng thông báo./.

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.
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ICAPITAL
------Số: 81/BC-Icapital

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL
2. Tên viết tắt: ICAPITAL JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Số điện thoại: (+84-4)-38611513 Số fax: (+84-4)-38611511

Website: http://www.ptic.vn/

5. Vốn điều lệ: 179.999.990 đồng.
6. Mã cổ phiếu: PTC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi
nhánh Mỹ Đình.
Số hiệu tài khoản: 26010009996688
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0100686544 do Sở Kế hoạch và Đầu
tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 28/04/2022
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có
II. Phương án phát hành
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư iCapital
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 17.999.999 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.884.299 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 115.700 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.307.439 cổ phiếu.

5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:8 (Người sở hữu 10 cổ phiếu đang lưu hành được nhận 08 cổ phiếu phát
hành thêm)
6. Nguồn vốn phát hành: Nguồn tiền dự kiến dùng để tăng vốn cổ phần là 143.074.390.000 đồng căn cứ
BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty theo thứ tự ưu tiên sử dụng nguồn vốn từ đầu tiên đến
sau cùng lần lượt như sau: Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho
cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ hàng thập phân của cổ phiếu và cổ
phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:8 thì số cổ phần mà cổ đông A
nhận được là 126 x 8/10 = 100,8 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mới mà cổ
đông A được nhận là 100 cổ phiếu. Phần lẻ 0,8 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 27/04/2022
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 05/2022
III. Kết quả phát hành cổ phiếu
1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối:14.307.325 cổ phiếu, trong đó:
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 14.307.325 cổ phiếu cho 2.210 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 27/04/2022): 32.307.324 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.191.624 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ:115.700 cổ phiếu.
IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có): Không có
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

