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CÔNG BỐ THÔNG TIN  

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK  

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) 

Mã chứng khoán: ORS 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM 

Điện thoại: 08.39118014   Fax: 08.39118015 

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng 

Địa chỉ: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM 

Điện thoại: 08.39118014   Fax: 08.39118015 

Loại thông tin công bố:         bất thường        24 giờ        theo yêu cầu        định kỳ 

- Nội dung thông tin công bố:  

Căn cứ vào công văn số 4122/UBCK-QLKD về việc Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận 

được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, TPS trân trọng công bố thay đổi 

số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành như sau: 

• Tổng số cổ phiếu trước thay đổi : 100.000.000 cổ phần 

• Tổng số cổ phiếu sau thay đổi  : 200.000.000.000 đồng 

• Vốn điều lệ trước thay đổi  : 1.000.000.000.000 đồng 

• Vốn điều lệ trước thay đổi  : 2.000.000.000.000 đồng 

• Lý do thay đổi    : Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2021 tại đường dẫn: 

https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thay-doi-so-luong-co-phieu-

co-quyen-bieu-quyet?postId=870 

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội 

dung các thông tin đã công bố.  

 

                        

 

 

 

Tài liệu đính kèm: 

- Công văn số: 4122/UBCK-QLKD 

https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-thay-doi-so-luong-co-phieu-co-quyen-bieu-quyet?postId=870
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