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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số: 763/TB-SGDHCM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

             
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2015 

 

 

         THÔNG BÁO 
Về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 

 

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm 

yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết như sau: 

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử -Viễn 

thông 

- Trụ sở chính:  Tòa Nhà Elcom, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: (04) 3835 9359   Fax: (04) 3835 5884 

Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 293/QĐ-SGDHCM ngày 

17/07/2015) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với nội dung như sau: 

- Loại Chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông 

- Mã chứng khoán  : ELC 

- Mệnh giá   : 10.000 đồng 

-  Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 3.032.089 cổ phiếu (Ba triệu không 

trăm ba mươi hai ngàn không trăm tám mươi chín cổ phiếu) 

Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu 

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 001/2015/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015. 

-  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 40.971.998 cổ phiếu 

(Bốn mươi triệu chín trăm bảy mươi mốt ngàn chín trăm chín mươi tám cổ 

phiếu) 

-  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 

409.719.980.000 đồng (Bốn trăm lẻ chín tỷ bảy trăm mười chín triệu chín trăm 

tám mươi ngàn đồng) 

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 21/07/2015 

- Ngày chính thức giao dịch: 04/08/2015. 
    
Nơi nhận: 

-  TCNY; 

-  TTLKCK; 

-  TV,GS,TTTT; 

-  Lưu: NY, VT.(7) 

 
    

 KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

  

 
 

  

 

Trần Anh Đào 
 


