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THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  

CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION 

      Kính gửi:    Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

    Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000389853 đăng lý lần đầu 

ngày 12/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 28/09/2020, do Phòng đăng ký kinh 

doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc 

thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi như sau: 

Based on the Certificate of business registration/License of Establishment and Operation 

/ License of Operation No. ... dated …/…/…… issued by ..., we would like to announce 

the change in the Certificate of business registration/License of Establishment and 

Operation /License of Operation as follows: 

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN 

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: ADS 

- Địa chỉ/Address: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, P Trần Hưng Đạo, 

TP Thái Bình 

- Điện thoại liên hệ/Tel: 02273.643.826                   Fax: 02273.642312 

- E-mail: hc1@damsanjsc.vn 

- Website: damsanjsc.vn 

1. Thông tin trước khi thay đổi/Information before change: 

+Điện thoại: 0363.642311 

+Vốn điều lệ: 380.694.500.000 đồng 

+Tổng số cổ phần: 38.069.450 cổ phần 

2. Thông tin sau khi thay đổi/Information after change: 

+Điện thoại: 02273.643826 

+Vốn điều lệ: 437.790.340.000 đồng 

mailto:hc1@damsanjsc.vn


+Tổng số cổ phần: 43.779.034 cổ phần 

3. Lý do thay đổi (nếu có)/Reason for change (if any): 

Do tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. 

4. Ngày có hiệu lực/Effective date: 28/09/2022 

5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt 

động/Giấy phép hoạt động/Receipt date of new certificate of business registration/license 

of establishment and operation/license of operation: 29/09/2022. 

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 

29/09/2022 tại đường dẫn http://damsanjsc.vn /This information was published on the 

company’s website on .../.../... (date), as in the link .... 

  

Tài liệu đính 

kèm/Attached documents: 

Giấy phép hoạt động mới 

New Certificate/License 

Đại diện tổ chức 

Organization representative 

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT 

Legal representative/ Person authorized to disclose 

information 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

(Signature, full name, position, and seal) 
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