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Kính gửi:  Các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 

 
 

- Căn cứ Thông báo số 24/2017/TB ngày 9/1/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Masan (mã chứng khoán: MSN) về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để 

tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; 

 

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan xin thông báo thủ tục nhận cổ phiếu như sau:  

 

1. Đối với cổ phiếu lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi 

mở tài khoản lưu ký. 

 

2. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu như sau:  

 

 Cổ đông đến làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần xuất trình bản gốc 

(i) Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hiện tại, (ii) chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (trường hợp cổ đông là 

nhà đầu tư nước ngoài), (iii) Giấy giới thiệu (trường hợp pháp nhân hoặc tổ chức) và 

chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được giới thiệu. Trường hợp cổ đông 

cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có thêm Giấy ủy quyền được 

công chứng và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.  

 

 Địa chỉ: Phòng Pháp lý - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 

Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

 

 Thời gian: từ 9h sáng đến 15h30 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, 

tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày của thông 

báo này. 

 

 Mọi thắc mắc về thủ tục nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần xin liên hệ số điện 

thoại sau: (08) 6256 3862, số máy lẻ: 5202 

 

 


