CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
Số: …./TB/2016/1369

Hải Dương, ngày 18 tháng 09 năm 2016

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực
hiện đăng ký lưu ký chứng khoán

THÔNG BÁO
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán)
Để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng
khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây Dựng 1369 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông
về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:
1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
3. Điện thoại: 0320.389.1898

Fax: 0320.389.1898

4. Website: www.cpxd1369.com
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800282385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Hải Dương cấp lần đầu ngày 15/08/2003, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 16/06/2016
6. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
7. Số tài khoản ngân hàng: 2301201003504
Nơi mở tài khoản: Agribank chi nhánh TP Hải Dương
8. Tên chứng khoán: CHỨNG KHOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
9. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
10. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Nội dung chốt danh sách cổ đông lưu ký chứng khoán:
1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/09/2016
2. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu, vui lòng
mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy chuyển nhượng đến làm

thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
trước 16h00 ngày 25/09/2016
3. Sau thời điểm trên, Công ty sẽ ngừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công
ty Cổ phần Xây dựng 1369. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 sẽ được
tiếp tục chuyển nhượng sau khi Công ty chính thức niêm yết tại HNX. Công ty Cổ
phần Xây dựng 1369 không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng cổ
phần của Công ty diễn ra sau 16h00 ngày 25/09/2016
4. Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 sẽ tiếp tục hoàn tất
các thủ tục cần thiết để cổ phiếu của Công ty được lưu ký, niêm yết và giao dịch tập
trung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
5. Trong thời gian này, Quý cổ đông có nhu cầu điều chỉnh thông tin trên Sổ chứng
nhận sở hữu cổ phần và làm thủ tục lưu ký để giao dịch khi cổ phiếu niêm yết, xin
vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (Điện thoại: 0320.389.1898,
Fax: 0320.389.1898)
Thông báo này được công bố trên Website Công ty, báo chí và thay thế cho việc gửi
tài liệu bằng văn bản đến từng cổ đông Công ty.
Trân trọng thông báo!
Hải Dương, ngày 18 tháng 09 năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MINH TÂN

