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                                                                                                                    TP.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO 

(V/v: Thu hồi và đổi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần) 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Louis Holdings 

 

Nhằm chuẩn hóa thông tin cổ đông và tên Công ty (Công ty cổ phần Louis Holdings 

thay cho tên Công ty cổ phần Tập đoàn Louis Agro) đã cấp trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. 

Công ty Cổ phần Louis Holdings trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thu hồi 

và cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty đã cấp trước đây, cụ thể như sau: 

1. Thời gian thực hiện thu hồi và đổi sổ: Từ 8h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần, kể 

từ ngày 19/11/2021. Công ty sẽ cấp lại Sổ mới trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi Công 

ty nhận được Sổ cũ. 

2. Thủ tục thu hồi và cấp mới Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. 

a. Quý cổ đông vui lòng nộp bản gốc Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đã được cấp và nhận 

lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo mẫu mới.  

Trong trường hợp cổ đông đã thay đổi sang CCCD mới, vui lòng gửi kèm bản photo 

Giấy CCCD mới và nộp cùng Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. 

b. Hình thức: Nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ :  

+ Văn phòng Công ty Louis Holdings:  Số 03-05, đường số 07, Khu Đô thị Sala, 

Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

+ Điện thoai: 028 7777 9999 

c. Nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần: Quý cổ đông nhận tại Công ty hoặc nhận qua 

đường bưu điện. Tất cả trường hợp nhận Sổ đều phải ký xác nhận, trường hợp nhận thay 

phải có Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông. 

 

Trân trọng thông báo./. 

 

 

 

 

http://www.louisholdings.vn/
mailto:info@louisholdings.vn

