
 THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN LƯU KÝ TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ 
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”,”Tập đoàn Novaland”) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ 

đông về việc Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 195/2016/GCNCP-VSD ngày 15/12/2016 

của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chấp thuận đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, cụ thể như sau:  

I. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ LƯU KÝ 

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 

- Mã chứng khoán    : NVL 

- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)   

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký : 596.199.234 cổ phiếu (Năm trăm chín mươi sáu triệu một trăm chín mươi chín 

nghìn hai trăm ba mươi bốn cổ phiếu), trong đó: 

 Cổ phiếu phổ thông: 589.369.234 cổ phiếu  

 Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 6.830.000 cổ phiếu. 

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 5.961.992.340.000 đồng (Năm nghìn chín trăm sáu mươi mốt tỷ chín trăm chín mươi 

hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó: 

 Giá trị Cổ phiếu phổ thông: 5.893.692.340.000 đồng  

 Giá trị Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 68.300.000.000 đồng 

II. THÔNG BÁO VỀ VIỆC LƯU KÝ 

Cổ đông đã nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần xin vui lòng đến làm thủ tục lưu ký từ ngày 16/12/2016 tại: 

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“SSI”); 

 Hoặc tại các Công ty chứng khoán mà Quý Cổ đông đã có tài khoản giao dịch. 

 

 

              Trân trọng thông báo! 

  

 

TP HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2016 

CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
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