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Lạng Sơn, ngày 06 tháng 07 năm 2020 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN 
(Kèm theo đề xuất giá khởi điểm trong ngày giao dịch đầu tiên)  

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 

- Tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn   

- Điện thoại: 0205.3873388     Fax: 0205.3873388 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900102530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 20/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 

31/05/2019. 
 

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (LAMCO) xin đăng ký ngày giao dịch chính thức 

cổ phiếu DKC của Công ty chúng tôi tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội với thông 

tin cụ thể như sau: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Mã chứng khoán: DKC 

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.288.540 

Ngày đăng ký giao dịch đầu tiên: Ngày 14/07/2020 

Giá tham chiếu đề xuất trong ngày giao 

dịch đầu tiên: 

11.100 đồng/cổ phiếu 

 

 

 



Cơ sở đề xuất giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 

Giá trị sổ sách  
Theo báo cáo tài chính kiểm toán Công ty 

Khoản mục 31/12/2019 

Vốn chủ sở hữu 25.267.412.570 

Số cổ phần đang lưu hành 2.288.540 

Giá trị sổ sách (đồng/cp) 11.041 

Trên cơ sở tính toán như trên đồng thời đánh giá tình hình thực thế của Công ty, 

Công ty chúng tôi đề xuất giá khởi điểm 11.100 đồng/cổ phần. 

Kính đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và chấp thuận. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hội đồng quản trị; 

- Ban điều hành; 

- Ban kiểm soát. 

 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

                                 (Đã ký) 

 

 

Phan Anh Tuấn 

 


