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Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu 

BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu 

 

 

BÁO CÁO V/V LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT TRÊN SÀN UPCOM 

 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 

2010; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu; 

- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHCĐ-2016 ngày 22 tháng 04 năm 2016 của Đại hội cổ đông 

về việc lưu ký tại TTLKCK (VSD) và niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (sàn UPCOM), 

 

       

HĐQT xin báo cáo Đại hội cổ đông về việc lưu ký và niêm yết trên sàn giao dịch 

Upcom với nội dung như sau:  

 

1. Lưu ký chứng khoán 

Ngày 31/10/2016 Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký chứng khoán số 131/2016/GCNCP - VSD cho Công ty cổ phần Công Nghệ 

Sao Bắc Đẩu. 

 Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu 

 Mã chứng khoán:  SBD 

 Mã ISIN:   VN000000SBD8 

 Mệnh giá:   10.000 đồng (mười nghìn đồng) 

 Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông 

 Số lượng cổ phiếu đăng ký:   8.487.907 cổ phiếu (tám triệu bốn trăm 

tám mươi bảy ngàn chín trăm lẻ bảy cổ phiếu). 

 Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký:  84.879.070.000 đồng (tám mươi bốn tỷ 

tám trăm bảy mươi chín triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). 

 Hình thức đăng ký:  Ghi sổ 

 

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký cổ phiếu Sao Bắc Đẩu từ ngày 

01/11/2016. 

2. Niêm yết trên sàn giao dịch Upcom 

Ngày 09/02/2017 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định số 94/QĐ-

SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Công Nghệ 

Sao Bắc Đẩu và công văn số 01/2017/SBD về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên 

và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của Công ty với nội dung sau: 

 Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu 

 Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông 

 Mã chứng khoán:  SBD 



________ 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu 

 Mệnh giá:   10.000 đồng/ cổ phiếu 

 Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 8.487.907 cổ phiếu (Tám triệu bốn 

tram tám mươi bảy triệu chín trăm lẻ bảy cổ phiếu). 

 Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 84.879.070.000 đồng (tám mươi 

bốn tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). 

 Ngày giao dịch: Thứ năm, ngày 16/02/2017 

 Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

 

Vậy HĐQT xin kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông. 

___________________________________________________________________________ 

Ngày  11   tháng 04 năm 2017  

Thay mặt HĐQT 

 

 

 

 

(đã ký) 

Nguyễn Đức Quang, 

   Chủ tịch HĐQT 
 


