
 

THÔNG BÁO  

Về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
(Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-SGDHN  ngày 09/9/2014 của Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu 

Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O) 

Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (CEO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc niêm yết cổ 

phiếu CEO tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau: 

 Tên tổ chức đăng ký niêm yết:  Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 

 Tên tiếng Anh:  C.E.O Investment Joint Stock Company 

 Tên viết tắt:  CEO Group 

 Trụ sở chính:  Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường 

Phạm Hùng, phường Mễ trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

 Giấy CNĐKKD số: 0101183550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, đăng ký lần đầu 

ngày 29/3/2007, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 28/4/2014 

 Vốn điều lệ:  343.119.980.000 đồng 

 Ngành nghề kinh doanh chính:  Phát triển bất động sản và giáo dục đào tạo gắn với cung ứng 

nhân lực, trong đó có xuất khẩu lao động 

 Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 

 Mã cổ phiếu:  CEO 

 Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông. 

 Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần. 

 Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 34.311.998 cổ phần 

 Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 343.119.980.000 đồng 

 Ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: Công ty sẽ có thông 

báo chính thức bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm thích hợp. 

 Bản cáo bạch niêm yết được cung cấp tại website: 

Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O  

Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ trì, quận 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 04 3787 5136  Fax: 04 3787 5137 

Website: www.ceogroup.com.vn  

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB  

Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội  

Điện thoại: 04 3726 2600  Fax: 04 3726 2601 

Website: www.mbs.com.vn  

 Cổ đông chưa lưu ký vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty chứng khoán nơi mở 

tài khoản trước khi thực hiện giao dịch. 

 

Trân trọng thông báo! 

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2014 

Chủ tịch HĐQT 

 

 

(Đã ký) 

 

Đoàn Văn Bình 
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