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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số:  402/TB-SGDHCM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

             
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017 

 

 

         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 Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 

- Trụ sở chính:  Ấp 3 Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Điện thoại:    (0612) 225899 Fax:  (0612) 225897 

Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 76/QĐ-SGDHCM ngày 

22/03/2017) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội 

dung như sau: 

- Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông 

- Mã chứng khoán:  NT2 

- Mệnh giá:   10.000 đồng  

- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.000.000 cổ phiếu 

- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. 

- Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công 

ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm 

kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. 

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 287.876.029 cổ phiếu 

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

2.878.760.290.000 đồng. 

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực:  24/03/2017 

- Ngày chính thức giao dịch:   26/02/2018 

 
 

 

Nơi nhận: 
-  TCNY 

-  TTLKCK; 

-  TV,GS,TTTT;  

-  Lưu: NY, VT (7). 

            
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

                        Đã ký 

 
 

 

Trần Anh Đào 

 


