
 CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG 
THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kiên Hùng 

 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 223/2017/GCNCP-VSD ngày 11/12/2017 của 
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Kiên 
Hùng xin trân trọng thông báo việc đăng ký và lưu ký cổ phiếu của Công ty như sau: 

 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng 

 Mã chứng khoán: KHS 

 Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông 

 Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phần 

 Số lượng cổ phần đăng ký: 10.700.000 cổ phần 

 Tổng giá trị cổ phần đăng ký: 107.000.000.000 đồng 

 Ngày bắt đầu nhận lưu ký: 12/12/2017 

Cổ đông đã nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chưa thực hiện lưu ký chứng khoán vui lòng 
mang Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân (CMND) đến làm thủ tục lưu ký tại Công 
ty chứng khoán nơi mở tài khoản. 

Cổ đông chưa nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần vui lòng trực tiếp đến nhận hoặc ủy quyền hợp 
pháp theo địa chỉ sau: 

Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Kiên Hùng. 

Địa chỉ: Số 14A ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang 

Điện thoại: 02973 915 344 

Thời gian: Sáng 08:00 – 12:00, chiều 13:00 – 17:00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. 

Khi đến làm thủ tục nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, đề nghị Quý cổ đông mang theo Giấy 
CMND/ Giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ khác có liên quan xác minh quyền sở hữu cổ phần. 

Trân trọng thông báo. 

 
Kiên Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2017 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(đã ký) 
 

TRẦN QUỐC DŨNG 
 


