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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA 

UBCKNN VÀ SGDCK TPHCM 
 

Kính gửi:  - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

  - Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM 

  

Công ty  : Công ty Cổ phần Everpia  

Mã chứng khoán : EVE 

Địa chỉ trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 

Điện thoại : 04.38276490   Fax: 04.38276492 

Người thực hiện công bố thông tin: Cho Yong Hwan 

Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 

Điện thoại : 04.38276490 

Loại thông tin công bố : 24h 

Nội dung thông tin công bố: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chi nhánh Hưng Yên – thay đổi 

lần thứ 5 
 

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHĐCĐ2015/NQ ngày 24/04/2015; 

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 007/2015/HĐQT/NQ ngày 30/07/2015 và các quy định pháp 

luật có liên quan, Công ty đã tiến hành các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 

05112000071.  

Ngày 19/1/2017, chúng tôi đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp đổi, mã số 

9838173206 về việc thay đổi nội dung dự án đầu tư cho chi nhánh Công ty cổ phần Everpia 

tại Hưng Yên chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 09/01/2017 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh 

Hưng Yên cấp, với nội dung điều chỉnh gồm thay đổi tên, cập nhật thông tin nhà đầu tư và tên 

dự án đầu tư. 

Công ty kính gửi Quý cơ quan kèm công văn này bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

thay đổi mà chúng tôi mới nhận được 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 01 

năm 2017 tại đường dẫn: http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-

thong-bao.aspx 

Chúng 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 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã 

số 9838173206 chứng nhận thay đổi lần thứ 5 

ngày 09/01/2017     

   Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017 

Người được ủy quyền công bố thông tin 

         

 

 

 












