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THÔNG BÁO
Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 
Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (MCKỉCTB)

1 cứ đơn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên số 536/CV-HAPUMA ngày 
03/09/2019 của Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương về ngày giao dịch đầu 
tiên của cổ phiếu CTB niêm yết bổ sung theo Quyết định số 580/QĐ-SGDHN 
ngày 29/08/2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà 
Nội, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

- Tên chứng khoán: c ổ  phiếu Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương;

- Loại chứng khoán: cổ  phiếu phổ thông;

- Mã chứng khoán: CTB;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Hình thức phát hành cổ phiếu: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ 
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 5.080.000 cổ phiếu (Năm triệu 
không trăm tám mươi nghìn cổ phiếu);

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 50.800.000.000 đồng 
(Năm mươi tỷ tám trăm triệu đồng);

- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 13.680.000 cổ phiếu (Mười ha triệu sáu 
trăm tám mươi nghìn cổ phiếu);

- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 136.800.000.000 đồng 
(Một trăm ba mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng);

- Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 18/09/2019.

Lưu ý: số lượng 3.360.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung trong đợt chào bán 
cô phiêu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 08/07/2021.

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo J.IU
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Nơi nhận:
- CTCP Chế tạo bom Hải Dưong;
- UBCKNN (để b/c);
- TTLKCK;
- Các CTCK;
- HĐQT, TGĐ (để b/c);
- Phòng TTTT, GSGD, HTGD;
- Lưu VT, QLNY.
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