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THÔNG BÁO 
V/v thay đổi mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần 

 

 

Kính gửi:      QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH 
 

 

Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 

Softech năm 2014, hiện nay, Công ty đang tiến hành làm hồ sơ đăng ký lưu ký tại Trung 

tâm Lưu ký và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM. 

Tuy nhiên, do trên sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông hiện nay đang để 

tên công ty là Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Đà Nẵng, trong khi tên công ty đã 

được đổi lại từ tháng 5/2011 là Công ty cổ phần Softech (theo Nghị Quyết của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Softech năm 2011). 

Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, để thực hiện lưu ký 

các sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, cổ đông phải chuyển đổi sang mẫu sổ mới có tên công 

ty là Công ty cổ phần Softech. 

Vậy Công ty cổ phần Softech xin thông báo để các cổ đông được biết và phối hợp 

thực hiện theo hình thức như sau: 

- Đối với các cổ đông hiện đang cư trú tại TP. Đà Nẵng: Cổ đông trực tiếp 

mang sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hiện có đến Văn phòng Công ty cổ phần 

Softech (15 – Quang Trung, TP Đà Nẵng), gặp ông Linh (số ĐT: 0914 025116) 

để được hướng dẫn làm thủ tục đổi sổ; 

- Đối với các cổ đông ở các tỉnh, thành khác: Cổ đông gửi sổ chứng nhận sở 

hữu cổ phần hiện có theo hình thức chuyển phát bảo đảm về cho ông Trương 

Khắc Linh - Công ty cổ phần Softech, 15 – Quang Trung, TP Đà Nẵng, Công 

ty sẽ làm lại sổ mới và chuyển theo hình thức bảo đảm về lại cho cổ đông. 
 

Trân trọng. 
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