
CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

****** 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

****** 
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THÔNG BÁO 

V/v: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán 
 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CTCP THƯƠNG MẠI - DỊCH  VỤ BẾN THÀNH 

Căn cứ Nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ 
Bến Thành ngày 25 tháng 01 năm 2010 về việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để lưu ký 
chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm chuẩn bị cho 
việc đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), 
Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý cổ đông 
về việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán như sau:  

 

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN  THÀNH 

Địa chỉ : 186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TpHCM. 

Điện thoại : (84 8) 3822.3390   Fax: (84 8) 3829.1389 

Vốn điều lệ : 88.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ đồng) 

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông. 

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần. 

 

NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ 

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký:  ngày 08 tháng  02 năm 2010. 

2. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, đề nghị mang theo CMND, Sổ chứng 
nhận sở hữu cổ phần và giấy chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký 
sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (địa chỉ: 120-121 
Bến Chương Dương, quận 1, liên hệ chị Thu Vân) trước 16 giờ ngày 05 tháng 02 năm 
2010. 

3. Kể từ sau thời điểm trên, Công ty sẽ tạm dừng việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng 
cho các cổ đông cho đến khi cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên Sàn 
giao dịch chứng khoán TpHCM. Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành sẽ 
không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phần của 
các cổ đông trong khoảng thời gian nói trên. 

4. Đối với Quý cổ đông đã được cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, đề nghị kiểm tra lại 
các thông tin ghi trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; hoặc Quý cổ đông có thay đổi, 
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chưa cung cấp thông tin về địa chỉ liên hệ và số CMND, đề nghị liên hệ với Công ty cổ 
phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (địa chỉ: 120-121 Bến Chương Dương, quận 1, 
liên hệ chị Thu Vân) cập nhật và chỉnh sửa thông tin trước trước 16 giờ ngày 05 tháng 
02 năm 2010. 

5. Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để đăng ký 
lưu ký và giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh theo đúng quy 
định của Pháp luật hiện hành. 

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH 

Địa chỉ: 120-121 Bến Chương Dương, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM. 

Người liên hệ:  Bà Nguyễn Thị Mai Trâm – Thư ký HĐQT – ĐT: 3823.6724 

 

Trân trọng, 
  
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                      
 CHỦ TỊCH 
   
Nơi nhận: 
- Như trên. 
- TGĐ, BKS. (Đã ký) 
- TTLK CK VN. 
- CTCP CK Phương Đông. 
- Lưu. VƯƠNG CÔNG MINH 
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