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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 
              

Số:  1546/TB-SGDHCM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2021    
 

 

         THÔNG BÁO  

Về ngày giao dịch đầu tiên trên SGDCK TP.HCM  

của cổ phiếu chuyển giao dịch  

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN 
 

Căn cứ Thông báo số 2726/TB- SGDHN-NY ngày 23/08/2021 của Sở GDCK Hà 

Nội và công văn số 060.21/PAN-CV ngày 25/08/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn 

PAN đăng ký giao dịch trở lại, SGDCK TP.HCM thông báo về ngày giao dịch đầu tiên 

tại SGDCK TP.HCM của cổ phiếu chuyển giao dịch theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước tại công văn số 4236/UBCK-PTTT ngày 02/8/2021 như sau: 

Tổ chức niêm yết Công ty cổ phần Tập đoàn PAN 

Loại chứng khoán Cổ phiếu phổ thông 

Mã chứng khoán PAN 

Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu niêm yết 216.358.580 cổ phiếu (Hai trăm mười sáu triệu ba trăm 

năm mươi tám nghìn năm trăm tám mươi cổ phiếu) 

Giá trị cổ phiếu niêm yết  

(theo mệnh giá) 

2.163.585.800.000 đồng (Hai nghìn một trăm sáu mươi 

ba tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu tám trăm nghìn 

đồng) 

Ngày giao dịch đầu tiên Thứ Ba, ngày 07/09/2021 

Giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên: Là mức giá đóng cửa tại ngày giao dịch 

cuối cùng trên Sở GDCK Hà Nội. 

Biên độ giao động giá tại ngày giao dịch đầu tiên: +/- 7%. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 
-  TCNY; 

-  UBCKNN (để báo cáo); 

-  VNX (để báo cáo); 

-  VSD (để phối hợp); 

-  TV,GS,TTTT, TCKT, NCPT;  

-  Lưu: VT, NY (11). 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Anh Đào 
 


