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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số : 202 / HDP-2022 Tp. Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 11 năm 2022 

 

 CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH 

LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY 

                   

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành 

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh  

2. Tên giao dịch:    Hadiphar  

3. Địa chỉ trụ sở chính:   167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

4. Điện thoại: (0239) 3 854 398             Fax: (0239) 3 856 821 

5. Mã chứng khoán:    HDP 

6. Vốn điều lệ:                 94.614.180.000 đồng 

7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Tĩnh 

Số hiệu tài khoản: 5201.000.1045907  

8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000104879 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 29/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 

18 ngày 28/10/2021. 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:                Mã số: 

o Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 2100 

o Chứng cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101 

o Sản xuất rượu vang 1102 

o Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 

o Bán buôn đồ uống 4633 

o Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm  

vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 

4772 

o Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699 

o Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 

o Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723 

o Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc  

chủ sở hữu 

6810 

o Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 

o Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 

o Bán buôn tổng hợp 4690 
 

Mã 

số: 
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- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. 

II. Mục đích phát hành cổ phiếu 

Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động trong công ty khi có thành tích vượt 

trội; Khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm của người lao động 

đối với Công ty. 

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công 

ty 

1. Tên cổ phiếu:     Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh  

2. Loại cổ phiếu:    Cổ phiếu phổ thông (hạn chế chuyển nhượng). 

3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:  9.461.418 cổ phiếu. 

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  9.461.418 cổ phiếu. 

5. Số lượng cổ phiếu quỹ:   0 cổ phiếu. 

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 473.000 cổ phiếu (Bốn trăm bảy mươi ba nghìn cổ 

phiếu). 

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:  4.730.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ bảy trăm ba 

mươi triệu đồng). 

8. Tỷ lệ phát hành): 4,99% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. 

9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. 

10. Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động): 10.000 đồng/cổ phiếu. 

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:  

- Số tài khoản: 5201.000.1045907 

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hà Tĩnh. 

12. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Công ty 

không thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động. 

13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu/ ngày phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: Từ 

ngày 16/11/2022 đến ngày 07/12/2022. 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 

(Người đại diện theo pháp luật) 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                    

      LÊ QUỐC KHÁNH 

 




