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Số: 100/2021/TCO-TCKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng 

Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng sẽ thực hiện Đăng ký chứng khoán tập trung tại 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch Upcom.  

Để thực hiện việc lưu ký, tái lưu ký chứng khoán và thuận tiện cho việc giao dịch cổ phiếu Công ty của Các cổ 

đông, kính đề nghị các Quý cổ đông của Công ty liên hệ để thực hiện đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chi tiết 

như sau: 

Thời gian thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:  

- Kể từ ngày 29/04/2021, Công ty sẽ tiến hành thu hồi lại toàn bộ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũ đã 

phát cho cổ đông để thay thế bằng việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới. 

- Mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũ sẽ không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 29/04/2021. 

Để thực hiện thủ tục thay đổi Cổ đông cần mang theo: 

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũ (trường hợp cổ đông đã nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần). 

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân), Giấy giới thiệu (đối với cổ đông là tổ 

chức). 

- Trường hợp ủy quyền nhận thay, văn bản ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:  

Phòng tài chính kế toán 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng  

722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: 028 3941 3981                      Fax: 028 3821 6446 

Trân trọng thông báo!  

 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG 

Giám đốc 
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