
 

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU  

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 626/QĐ-SGDHN do Phó Tổng Giám đốc 

SGDCK Hà Nội cấp ngày 16/08/2017, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú trân trọng thông báo về việc chính 

thức đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau: 

1. Tổ chức đăng ký giao dịch:   

- Tên tổ chức đăng ký giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ 

- Tên giao dịch tiếng Anh: PHONG PHU CORPORATION 

- Địa chỉ trụ sở chính: 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quâṇ 9, TP. HCM 

- Điện thoại:  (84-28) 3514 7340  - Fax: (84-28) 37281893 

- Giấy chứng nhận ĐKDN Số 0301446006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

20/02/2009 (số cũ 4106000339), đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/02/2015 

2. Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh  

- Vốn điều lệ 733.505.810.000 đồng 

(Bảy trăm ba mươi ba tỷ năm trăm lẻ năm triệu tám trăm mười ngàn đồng) 

- Ngành nghề kinh doanh chính Sản xuất sợi, chỉ may, chỉ thêu, vải dệt thoi, sản xuất khăn, vải, sợi, quần áo, 

hàng may sẵn 

3. Cổ phiếu đăng ký giao dịch:  

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú 

- Mã cổ phiếu: PPH 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký 

 giao dịch 

73.350.581 cổ phiếu  

(Bảy mươi ba triệu ba trăm năm mươi ngàn năm trăm tám mươi mốt cổ phiếu) 

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký 

giao dịch:  

733.505.810.000 đồng  

(Bảy trăm ba mươi ba tỷ năm trăm lẻ năm triệu tám trăm mười ngàn đồng) 

4. Ngày chính thức giao dịch đầu 

tiên: 

23/08/2017 

5. Giá tham chiếu ngày giao dịch 

đầu tiên: 

25.000 đồng/cổ phần 

6. Địa điểm công bố thông tin Bản công bố thông tin: 

- Website Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú: http://www.phongphucorp.com/ 

- Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt: https://www.tvsi.com.vn/ 

7. Thực hiện thủ tục lưu ký cổ phiếu  

Cổ đông chưa tiến hành các thủ tục lưu ký cổ phiếu xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại các Công ty 

chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt để được hướng dẫn 

trước khi thực hiện giao dịch. 

Trân trọng thông báo! 
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