CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG
--------------------Số: 179/TB-TIG

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2010

THÔNG BÁO
V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán
chuẩn bị niêm yết cổ phiếu tại HNX
Để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán
Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long trân trọng thông báo đến Quý cổ
đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:
-

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG
Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 502, Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, quận
Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại:
04.3 7735721
Fax: 04.3 7735182
Website:
www.thanglonginvestgroup.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101164614 (Số cũ 0103000446) ngày 27
tháng 07 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu, thay đổi lần thứ 13
ngày 09 tháng 08 năm 2010.
Vốn điều lệ
: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Loại chứng khoán
: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá
: 10.000 đồng/cổ phiếu

Nội dung chốt danh sách cổ đông lưu ký chứng khoán:
•

Ngày chốt Danh sách cổ đông: 15h00 ngày 24/09/2010.

•

Sau thời điểm trên, Công ty sẽ ngừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày
cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên HNX. Công ty sẽ không giải quyết
cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty
diễn ra sau 15h00 ngày 24/09/2010.
Sau khi chốt Danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết để cổ
phiếu Công ty được lưu ký, niêm yết và giao dịch tập trung tại HNX theo đúng quy định
của pháp luật hiện hành.
Sau ngày chốt danh sách cổ đông này đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Công ty để nhận
sổ cổ đông phục vụ cho việc Lưu ký cổ phiếu (Quý cổ đông mang theo Chứng minh thư
hoặc hộ chiếu).

•
•

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!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Phúc Long

