
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO 
Về việc: Uỷ thác quản lý chuyển quyền sở hữu 

 

Căn cứ Hợp đồng số 46A/2012/BVSC.HCM/LK ký ngày 25/10/2012 giữa Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm 
Mekophar (Mekophar) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - CN Tp.HCM (BVSC) về việc Ủy thác Quản lý 
chuyển quyền sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.  

Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar xin trân tr ọng thông báo về việc Ủy thác Quản lý chuyển quyền 
sở hữu của cổ đông như sau: 

Tổ chức uỷ thác : CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 

Tr ụ sở : 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM 

Điện thoại : (08) 3865 3503                        Fax: (08) 3865 0394 

Website : www.mekophar.com 

 

Tổ chức nhận ủy thác : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

Tr ụ sở : 08 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

Điện thoại  : (84 - 4) 3928 8888 (Ext: 655)  Fax:  (84 - 4) 3928 9888 

Chi nhánh TP. HCM  :  11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM. 

Điện thoại  :  (84 - 8) 3821 8564 (Ext: 220)  Fax:  (84 - 8) 3914 7775 

Website  : www.bvsc.com.vn 

Nội dung ủy thác:  

Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar ủy thác cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt CN Tp.HCM 
thực hiện quản lý chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông kể từ ngày 12/11/2012. Việc xác nhận chuyển quyền 
của cổ đông thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có giá trị pháp lý và được sự chấp thuận từ phía 
Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar. 

Quý vị cổ đông có nhu cầu chuyển quyền sở hữu cổ phần, tìm hiểu các thủ tục về chuyển quyền sở hữu cổ phần của 
cổ đông, kính đề nghị liên hệ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo các địa chỉ trên để được hướng dẫn 
cụ thể hoặc xem chi tiết trên Website của Mekophar và BVSC về quy trình và thủ tục chuyển quyền sở hữu. 

Trân trọng thông báo./. 

  


