
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

                  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 

          Số:        /TB- HĐQT III            TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 
( Về việc huỷ đăng ký công ty đại chúng) 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty cổ phần In số 7 

Tên công ty : Công ty cổ phần In số 7 

Địa chỉ  : Lô 26-28 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân. 

Điện thoại : 08.37545840 Fax : 08.37545839 
 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4103002388 do sở Kế hoạch 

và đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu vào ngày 10/6/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 

07/01/2015. 

- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2007 

- Căn cứ Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ về việc 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán. 

- Căn cứ công văn số 5508/UBCK-GSĐC của uỷ ban chứng khoán nhà nước về việc chấp 

thuận huỷ đăng ký công ty đại chúng đối với công ty Cổ phần In số 7. 

 

Công ty Cổ phần In số 7 xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của công ty: 
 

Kể từ ngày 22/10/2015 công ty cổ phần In số 7 không còn đủ điều kiện là công ty Đại 

chúng và đã được Uỷ ban chứng khoán nhà nước thông báo huỷ đăng ký Công ty đại chúng 

theo công văn số 5508/UBCK-GSĐC ngày 17/8/2016. 
 

 

Trân trọng. 

      T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

     Chủ tịch 

 

 

 

Trần Văn Tấn 
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