CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAI LAN POST INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

THÔNG BÁO

CAILANPORT INVEST

(V /v Đ ăng ký giao dịch cổ phiếu trên S ở G D C K H à N ội)
Căn cử Quyết định chấp thuận đăng kỷ giao dịch cổ phiếu số 540/QĐ-SGDHN ngày 20/07/2017 của Sở GDCK Hà Nội.
Căn cứ Thông bảo sổ 934/TB-SGDHN ngày ngày 20/07/2017 của Sở GDCK Hà Nội
Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân xin ừân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu
của Công ty tại Sở GDCK Hà Nội như sau:
1. Tên tổ chức giao dịch:
-

Tên tổ chức

: C Ô N G TY C Ổ PHÀN ĐÀU T Ư CẢNG C Á I LÂN

-

Tên tiếng Anh

: CAI LAN POST INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

-

Địa chỉ trụ sở chính : s ố 01 đường Cái Lân, p. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

-

Điện thoại

: (84-203) 3512868

Fax: (84-203) 3512899

Email

: info@cailanportinvest.com.vn

Website: http://cailanportinvest.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 5700688013 do Sở Kếhoạch và Đầu
tư tinh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đổi lần 03 ngày 20/12/2013.
Vốn điều lệ đăng ký: 405.000.000.000 (Bốn trăm linh năm tỷ) đồng
Vốn điều lệ thực góp: 365.050.000.000 (Ba trăm sáu mươi lăm tỷ, không trăm năm mươi triệu) đồng
-

2.

3.

Cổ phiếu đăng ký giao dịch:
Tên chứng khoán

: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Càng Cái Lân

Mã chứng khoán

: CPI

Loại chứng khoán

: Cổ phiếu phổ thông

Hình thức đăng ký, lưu ký

: Ghi sổ

Mệnh giá cổ phiếu

: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch

: 36.505.000 cổ phiếu

Tổng giá trị giao dịch theo mệnh giá

: 365.050.000.000 đồng

Ngày giao dịch đầu tiên

: Thứ sáu, ngày 28/07/2017

Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên

: 5.900 đồng/cổ phiếu

Thông báo về việc lưu ký:
- Cổ đông đã nhận s ổ chứng nhận sở hữu cổ phần xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty chứng
khoán nơi mình mở tài khoản trước khi thực hiện giao dịch.
-

4.

Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ vận tài hàng hóa bằng container; Dịch vụ vận chuyển, tập kết, lưu kho
bãi, xuất hàng hóa lên tầu tại cảng Cái Lân; Dịch vụ hải quan và hỗ trợ thông quan; Dịch vụ Đạilý tầu biển,
Dịch vụ lai dắt tầu biển; Cho thuê bất động sàn.

Cổ đông chưa nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần xin vui lòng liên hệ với Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái
Lân để nhận sổ và hoàn tất các thủ tục lưu ký chứng khoán.

Bản tóm tắt thông tin được cung cấp tại:
Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân
Địa chi: số 01 đường Cái Lân, p. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Tinh Quảng Ninh
Điện thoại: (84-203) 3512868

Fax: (84-203) 3512899

Và đăng tải trên website: http://cailanportinvest.com.vn: http://hnx.vn

Trân trọng thông báo./.

