
 

 

Số :  05/TB2014                                                                                Tp.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2014 

THÔNG BÁO 

V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 
 

Kính gửi: Toàn thể Quý cổ đông Công ty Cổ phần In số 7 
 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In số 7 xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về 

việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đối với các cổ đông như sau: 

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2014 

2. Đối tượng: Là các cổ đông nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần In số 7 tại thời điểm chốt danh 

sách cổ đông ngày 29/12/2014. 

3. Địa điểm và cách thức thực hiện: 

3.1 Địa điểm thực hiện: Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần In số 7 

- Địa chỉ : Lô 26-28 Khu công nghiệp Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM, VN. 

- Điện thoại: 08 3754 5839           Fax: 08 3754 5840 

3.2 Cách thức thực hiện 

a. Đối với cổ đông là cá nhân: 

- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thư khác (được ghi trên Sổ chứng nhận cổ đông 

Công ty cổ phần In số 7). 

- Sổ chứng nhận cổ đông Công ty cổ phần In số 7. 

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục thay thì phải có giấy ủy quyền 

hợp pháp (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và giấy tờ tùy thân của người 

được ủy quyền. 

b. Đối với cổ đông là pháp nhân: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính). 

- Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đi làm thủ tục. 

- Sổ chứng nhận cổ đông Công ty cổ phần In số 7. 

Trân trọng thông báo./. 
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