
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CNSH CỔ PHẦN 

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (HFS) có nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy 

chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau: 

1. Tên cổ đông: Trịnh Hồng Liên 

- Số CMND: 001162017823 cấp ngày: 28/05/2019; nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

- Số lượng cổ phiếu HFS sở hữu: 3.600 cổ phiếu. 

- Trong đó: + Cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 2.800 cổ phiếu;  

                    + Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 800 cổ phiếu (thời điểm kết thúc hạn chế 

chuyển nhượng 15/06/2019) 

 

2. Tên cổ đông: Trần Thị Xuân Hoa 

- Số CMND: 001161014817 cấp ngày: 21/06/2019; nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

- Số lượng cổ phiếu HFS sở hữu: 1.800 cổ phiếu 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng. 

 

3. Tên cổ đông: Phạm Trọng Cường 

- Số CMND: 145413829 cấp ngày: 23/08/2014; nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên 

- Số lượng cổ phiếu HFS sở hữu: 300 cổ phiếu 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng. 

 

4. Tên cổ đông: Vũ Đức Cảnh 

- Số CMND: 145454804 cấp ngày: 26/05/2011; nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên 

- Số lượng cổ phiếu HFS sở hữu: 400 cổ phiếu 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng. 

Thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của Công ty trong mười lăm (15) ngày làm việc, 

hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào thì Công ty CP Thương mại 

Dịch vụ Thời trang Hà Nội sẽ tiến hành cấp lại sổ cổ phiếu cho cổ đông theo quy định của pháp luật. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:  

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội 

Địa chỉ:  Số 13, phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 024 38253244                  Fax: 024 38255219 

Website: http://www.hafasco.com.vn/ 

 

Trân trọng thông báo. 

 

 


