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Ngày 18/8/2021, Công ty cổ phần Bibica nhận được Công văn số 1360/SGDHN-QLNY của Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội (“HNX”). Theo đó, HNX sẽ chuyển giao dịch đối với cổ phiếu BBC trở lại Sở Giao 
dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“HSX”) với ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 27/08/2021. 
Nay công ty chúng tôi muốn đăng ký ngày giao dịch trở lại cổ phiếu sau khi thay đổi sàn giao dịch chứng 
khoán từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với các chi tiết 
sau: 

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

- Mã chứng khoán: BBC 

- Mệnh giá : 10.000 đồng 

- Vốn điều lệ: 154.207.820.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi bốn tỷ hai trăm lẻ bảy triệu tám 
tram hai mươi nghìn đồng) 

- Số lượng chứng khoán đang niêm yết: 15.420.782 cổ phiếu (bằng chữ: Mười lăm triệu bốn tram hai 
mươi nghìn bảy trăm tám mươi hai cổ phiếu) 

- Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX: 27/08/2021 

- Ngày giao dịch trở lại tại HSX: 07/09/2021 

Kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM hoàn tất các thủ tục để đưa chứng khoán vào giao 
dịch. Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán. 

  TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT 
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