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 cổ phần của công ty) 

 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bao Bì Hà Tiên 

 
Trong thời gian vừa qua, công ty đã đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung 

tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Theo quy định, chứng khoán 
đã đăng ký lưu ký thì việc chuyển nhượng phải thực hiện qua VSD hoặc Sở Giao 
dịch chứng khoán (nếu đã niêm yết), tuy nhiên VSD và UBCKNN chưa có cơ chế 
hướng dẫn giao dịch cho trường hợp cổ phiếu đã đang ký lưu ký tập trung nhưng 
chưa niêm yết. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông giao dịch chuyển nhượng cổ 
phiếu, công ty đã liên hệ, đề nghị VSD, UBCKNN chấp thuận cho các cổ đông 
giao dịch cổ phiếu bằng hình thức chuyển nhượng có sự xác nhận của công ty, sau 
đó công ty sẽ gửi giấy chuyển nhượng cho VSD để hoàn tất thủ tục. 

Về vấn đề trên, UBCKNN đã có ý kiến đề nghị công ty cung cấp thêm 
thông tin: 

- Danh sách cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng (bên mua, bên bán) 
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng 
- Tỷ lệ sở hữu của bên mua, bên bán trước giao dịch 
 
Vì vậy, Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu của công ty vui 

lòng liên hệ và cung cấp những thông tin như trên để công ty báo cáo lên 
UBCKNN để được xem xét chấp thuận 

 
Trân trọng thông báo. 
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