
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
        CĂN NHÀ MƠ ƯỚC 

Số: 64/TB-2010                                                                                                                     Tp.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2010 

THÔNG BÁO 
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu 

 Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước) 
 

      Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước đang khẩn trương tiến hành thủ tục để niêm yết cổ phiếu tại Sở 
Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Nhằm hoàn tất thủ tục niêm yết, Hội đồng quản trị trân trọng 
thông báo đến các Quý cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu như sau: 

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC 

- Địa chỉ trụ sở chính: 58/1 – 58/2 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (84.8) 387 28148 Fax: (84.8) 3872 2701 

- Website: www.dreamhouse.vn 

- Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0304266964 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp ngày 06 tháng 03 năm 
2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 04 năm 2010. 

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng 

- Vốn thực góp: 149.900.000.000 (một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm triệu) đồng 

- Ngày chốt Danh sách cổ đông: 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2010 
- Để hoàn tất thủ tục niêm yết, đề nghị: 

 Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu mang theo CMND, Giấy 
chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở 
hữu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước trước 11h30 phút ngày 24/06/2010. 

 Sau thời điểm trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ 
phần cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước sẽ không giải quyết cũng như 
không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty diễn ra sau 11h30 
ngày 24/06/2010. 

 Sau khi chốt Danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết để cổ phiếu Công 
ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước được lưu ký, niêm yết và giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

 Trong thời gian này, Quý cổ đông có nhu cầu điều chỉnh thông tin trên Sổ cổ đông và làm thủ tục lưu 
ký để giao dịch khi cổ phiếu niêm yết, xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước 
để làm thủ tục tại các địa điểm sau: 

o Trụ sở chính: 58/1 – 58/2 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

o Điện thoại: 08. 38728148/ 38723437 (gặp anh Lâm Thanh Xuân); Fax: (84.8) 3872 2701 

 
Trân trọng thông báo. 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC 
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

(Đã ký) 

Đặng Đức Thành 
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