
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC 
  DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION 

Số: ……/TB-2010                                                                                                                                Tp.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2010 

THÔNG BÁO 
(V/v: Đăng ký lưu ký và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh) 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0144/NQ-2009 ngày 03/12/2009 về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng Khoán 
TP.HCM; 

- Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu số 146/QĐ-SGDHCM ngày 13/07/2010 của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM; 
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 161/2010/GCNCP-VSD ngày 09/07/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam 

Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch 
Chứng Khoán TP.HCM như sau: 

1.Tên tổ chức niêm yết  : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC 

-    Tên tiếng Anh  : DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION 

-     Tên viết tắt   : DREAM HOUSE CORP. 

-     Địa chỉ trụ sở chính  : 58/1 – 58/2 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q.7, TP. HCM  

-    Điện thoại   : (84.8) 38 728 148           Fax : (84.8) 38 712 701 

-    Website   :  www.dreamhouse.vn   Email : info@dreamhouse.vn   

-   Giấy CNĐKKD: số 0304266964, do Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 06/03/2006; thay đổi lần 10 ngày 02/04/2010. 

- Vốn điều lệ hiện tại (thực góp) : 149.900.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng chẵn) 

- Ngành, nghề kinh doanh chính: môi giới bất động sản, đầu tư kinh doanh địa ốc, đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh bất động sản, 
dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.   

2. Cổ phiếu niêm yết: 

- Tên cổ phiếu     : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước 

- Mã cổ phiếu     : DRH 

- Loại cổ phiếu     : Cổ phiếu phổ thông   

- Hình thức đăng ký lưu ký    : Ghi sổ 

- Mệnh giá cổ phiếu     : 10.000 đồng/cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết   : 14.990.000 cổ phiếu   

- Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá   : 149.900.000.000 đồng 

- Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP.HCM  : ngày 26 tháng 07 năm 2010  

- Giá giao dịch dự kiến (tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên) : 17.000 đồng/cổ phần 

- Biên độ dao động giá cho ngày giao dịch đầu tiên : ± 20% 

3. Thông báo về việc lưu ký: 

- Cổ đông đã nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản 
bắt đầu từ ngày 14 tháng 07 năm 2010. 

- Cổ đông chưa nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc thay đổi thông tin xin vui lòng liên hệ với Phòng quản lý sổ cổ đông, Công ty Cổ phần 
Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước. Điện thoại: 08. 3872.8148/ 3872.3437 (gặp anh Lâm Thanh Xuân). 

4. Bản cáo bạch niêm yết được cung cấp từ ngày 19/07/2010 tại 

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước   

Trụ sở chính: 58/1 – 58/2 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q.7, TP. HCM  

Điện thoại: (84.8) 38 728 148          Fax: (84.8) 38 712 701 

Website: www.dreamhouse.vn    Email: info@dreamhouse.vn 

- Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khoán Sài Gòn – SSI tại TP.HCM  

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (84-8) 38 242 897        Fax:(84-8) 38 242 997 

Website: www.ssi.com.vn        Email: ssi@ssi.com.vn 

Trân trọng thông báo. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                       (Đã ký) 

             ĐẶNG ĐỨC THÀNH 
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