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THÔNG BÁO
Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Công ty Cổ phần LICOGI 13 (MCK: LIG)

Căn cứ Công văn số 443/2022/LICOGII3-CV ngày 19/7/2022 của Công ty
Cổ phần LICOGI 13 đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LIG niêm yết
bổ sung theo Quyết định số 489/QÐ-SGDHN ngày 15/7/2022 của Tổng Giám đốc
Sö Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội thông báo như
sau:

chíng khoán: Cổ phiếu CTCP LICOGI 13;
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phồ thông;
Mã chứng khoán: LIG;
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
Hinh thúc phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ túc năm 2021;
số lượng cổ phiếu niêm yết bồ sung: 4.486.537 cổ phiếu (Bốn triệu bốn

-

trăm tám mươi sáu nghìn năm trăm ba muoi bảycôố phiêu);
Giá trị cổ phiếu niêmn yết bỗ sung (theo mệnh giá): 44.865.370.000 đồng

(Bốn mươi tư tỷ tám trăm sáu mưoi năm triệu ba trăm bảy mươi nghìn đống);
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết hiện tại: 95.084.569 cổ phiếu (Chin mươi

năm triệu khôngtrănmtám mươi tư nghìn năm trằn sáu mươi chín cổ phiêu);
Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá: 950.845.690.000 đồng

(Chín trăm năm mươi tỷ tán trăm bôn mươi năm triệu sáu trăm chin mươi nghìn
đồng);

Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 29/07/2022.
Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo/

KT.TỎNG GIÁM ĐỐCNơi nhận:
- CTCP LICOGI 13;
- UBCKNN (để b/c);
- TTLKCK;
- Các CTCK:
- Chủ tịch, TGÐ (đė b/c);
- Phòng TTTT, GSGD, HTGD;
- Luu Vĩ, QLNY (83b).
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