
SHS: 19/11/2021; 17/10/2022 - Ngày giao dịch đầu tiên CP SHS niêm yết bổ sung sau đợt 
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của CP SHS 
niêm yết bổ sung sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 như sau: 

1. Ngày giao dịch chính thức của 112.523.419 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: Thứ Sáu, 
ngày 19/11/2021 

2. Ngày giao dịch chính thức của 5.473.407 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: Thứ 
Hai, ngày 17/10/2022 

- Hình thức phát hành: chào bán cổ phiếu ra công chứng; phát hành cổ phiếu từ nguồn 
vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa 
chọn cho người lao động; 

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ 
sung:  

117.996.826 cổ phiếu (một trăm mười bảy triệu chín 
trăm chín mươi sáu ngàn tám trăm hai mươi sáu cổ 
phiếu) 

Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ 
sung (theo mệnh giá):  

1.179.968.260.000 đồng (một ngàn một trăm bảy 
mươi chín tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu hai trăm 
sáu mươi ngàn đồng) 

Tổng số lượng cổ phiếu niêm 
yết:  

325.265.027 cổ phiếu (ba trăm hai mươi lăm triệu 
hai trăm sáu mươi năm ngàn không trăm hai mươi 
bảy cổ phiếu) 

Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết 
(theo mệnh giá): 

3.252.650.270.000 đồng (ba nghịn hai trăm năm 
mươi hai tỷ sáu trăm năm mươi triệu hai trăm bảy 
mươi nghìn đồng) 

Mọi thông tin về việc lưu ký chứng khoán và người sở hữu chứng khoán SHS đề nghị Quý 
cổ đông và khách hàng liên hệ theo địa chỉ: 

Văn phòng  Hội đồng quản trị 
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI 
Tầng 5, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, P.Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: (024) 38181888 (máy lẻ 310;312) hoặc (024) 39413616              
Fax: (024) 38181688 
Email: investor@shs.com.vn 
Di động/Zalo: 038 929 8080 (bà Phan Thùy Linh) 
Website: http://www.shs.com.vn     

Chi tiết xem tại Thông báo số 3390/TB-SGDHN ngày 12/12/2021 

Đường dẫn đăng tại địa chỉ website Sở GDCK HN: https://hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-
khoan-ny-SHS.html?_des_tab=3  

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo./. 
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