THÔNG BÁO
Về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Căn cứ Quyết định số 325 /QĐ-SGDHCM ngày 05/08/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán
TP.HCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền
Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu
Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM như sau:




















Tên tổ chức đăng ký niêm yết:
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt:
Trụ sở chính:

Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền
Dragon Land Real Estate Joint Stock Company
Dragonland
số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh
Đồng Nai
Giấy CNĐKKD số:
3602368420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần
đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 02/04/2015
Vốn điều lệ:
750.000.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,
chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản);
Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
khác; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Chi tiết: Xây
dựng công trình đường bộ); Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt
khác trong xây dựng…
Tên cổ phiếu:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền
Mã cổ phiếu:
LDG
Loại cổ phiếu:
Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá:
10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 75.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 750.000.000.000 đồng
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/08/2015
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 14.000 đồng/cổ phiếu
Bản cáo bạch niêm yết được cung cấp tại website:
Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền
số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061) 896 6666
Fax: (061) 896 6668
Website: www.ldggroup.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Trụ sở: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 3726 2600
Fax: 04 3726 2601
Website: www.mbs.com.vn
Chi nhánh HCM: Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84 8 3920 3388
Fax: 84 8 3920 3388
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.
Đồng Nai, ngày 05 tháng 08 năm 2015

