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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số:   685     /TB-SGDHCM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

             
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 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 Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex 

- Trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (84-8)38991101                                  Fax: (84-8) 62 51 19 89  

Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 169/QĐ-SGDHCM ngày 

25/05/2017) 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  : PJT 

- Mệnh giá              : 10.000 đồng  

- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 4.543.240 cổ phiếu 

- Lý do thay đổi niêm yết   : Phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều 

lệ theo thông báo số 84/TB-SGDHCM ngày 06/02/2017. 

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 15.360.478 cổ phiếu 

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

153.604.780.000 đồng 

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 29/05/2017 

- Ngày chính thức giao dịch                : 

+ Đối với 3.978.595 cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng: 14/06/2017 

+ Đối với 564.645 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm: 16/04/2018 

  

 

Nơi nhận: 
-  TCNY 

-  TTLKCK; 

-  TV,GS,TTTT;  

-  Lưu: NY, VT (7). 

           

 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

Trần Anh Đào 

 
                                                                                                    


