
 

THÔNG BÁO 

(V/v phát hành cổ phần, tăng vốn Điều lệ của Công ty ) 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O  

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O xin trân trọng thông báo đến 

Quý cổ đông việc phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 150 tỷ lên 250 tỷ 

như sau: 

1. Loại cổ phần: Phổ thông 

2.  Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần; 

3. Tổng số cổ phần phát hành thêm: 10.000.000 cổ phần; 

4. Tổng giá trị số cổ phần phát hành thêm (theo mệnh giá): 100 tỷ đồng; 

5. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách 

cổ đông chốt lúc 16h ngày 12 tháng 11 năm 2010; 

6. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 3:2 

(Cổ đông sở hữu 3 cổ phần sẽ nhận được 2 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được 

mua thêm 01 cổ phần mới phát hành thêm. Số cổ phần sẽ được làm tròn đến 

hàng đơn vị); 

7. Giá phát hành cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần; 

8. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 16/11/2010 đến hết 

16h30 ngày 30/11/2010; 

9. Địa điểm: Tại Phòng Tài chính- Kế toán Công ty (Tầng 5 Tháp CEO, Phạm 

Hùng, Từ Liêm, Hà Nội) 

10. Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu:  

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O 

- Số tài khoản: 0111100020005 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 

(MB) Chi nhánh Mỹ Đình. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với: 

Bà: Đỗ Thị Thơm  

Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 

Địa chỉ: Tầng 5 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội 

Tel: 043.7875136/ ext: 136     Fax: 043.7875137          Website: www.ceogroup.com.vn 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu TCHC 

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

(Đã ký) 

  
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O 
Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội 

Tel        : 043.7875136        Fax: 043.7875137 

Web: www.ceogroup.com.vn 
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